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 ירשת רו"
 ןפי יש

 0 = חי קא

 עקלאטשירק חרפש ןוא םולש

 קעטָאילביב

 ךוּב-רוּכזי
 קנעדנא םוצ

 ענעמוקעגמוא 14 ןופ
 רעביירש עשידיי רעזיראפ

 ןיוועלש .ב ןוא ןייטשלוש .מ ,גינעק .ג ,ָארעּכס .י : ןופ טריטקַאדער
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 ןשידיי ןופ ףליהטימ רעד ייב ןבעגעגסױרַא

 .עקירעמַא ןיא ןדרָא-סקלָאפ ןלַאנרעטַארפ

 רעד ןיא ןרַאלּפמעזקע 3000 ןיא טקורדעג

 עד יר 14 ,"עסערּפ עיינ,, רעד ןופ יירעקורד

 -טנַארַאפ .רעלסעק .ב -- עיצקעריד .ידַארַאּפ

 טצעזעג .רעקורד .מ -- גנוטייל עכעלטרָאװ

 ,רענזוועפ .י ,יקסניוועל יבצ ,טָאגפלעה .ז --
 ?גייוצנעזַאר .א -- שזַאּפנאזימ .ץַאק .ב

 ססקעזופחו 1946 טע + טחוסח 659 03 קסטז

 1ס 0!265/5חס6 6/ !'=חוז'0106 (061 8 =)

 !זחקזוחח=זוש 5... 14, זט6 86  ?סזססו5, ?ס5



 לַאגַאש קרַאמ ןופ גנונעכייצ :
 9566. סח
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 הוכוי
 ןאמרעקעב ןרהא

 יקסווָאלאשזד דיאמ

 יקסוואשראוו רווע

 ארונָאניװ ךורב

 עקרָאװעװ .וו

 (יצילַאג רעלדַאנ עינומ

 (יקסווָאנַאיָארט לבייל) יקסלע .ט

 ןיקסילּפ דוד

 רעקוצ לסָאי

 ףרָארנעצ .ש .י

 אקסטלאווָאק הנח

 ןאגאק ענוואלכ

 (קעבָארקס ןרהא רענטוק דוד

 (ַאמפיש) ןַאּפש לקנַאי



 טי יש



 -עלמוא ןופ רַאטערקעס ןוא רָאטאזינַאגרָא ,רעלדַאנ עינומ

 -ןקַא רעשטייד רעד תעב דנַאברַאפ-רעביירש ןשידיי ןלַאג

 -רָא-דנַאטשרעדיװ רעניײימעגלַא רעד ןופ רעריפנָא ,עיצַאּפ

 רָאטקַאדער ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ עיצאזינַאג

 םוצ טּפשמרַאפ .סעבַאגסױא עשידיי עלַאגעלמוא יד ןופ

 ןט-10 םעד ,זירַאּפ ןיא ןשטייד יד ךרוד ןסָאשרעד ןּוא טוט

 ,1942 ,טסוגיוא
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 ? ןגױא ענימ ןופ ענעדנווושרַאפ ,טניירפ ,ריא טנעז וו

 .קירוצ ךייא ןופ רעמ טשינ טמוק ןמיס ןייק ,גנַאלק ןייק

 ,גיוצרַאפ טשינ קנעדנָא רעיא סבעווניּפש ןייק ךָאנ טָאה'ס

 .קילב רעיא לָאמנייק ןשעינ טײגרַאפ ץרַאה ןיימ ןיא ןוא

 רעגעלעג ןיימ וצ ךימ ןטיײלגַאב טכַאנ עדעי טמוקיס

 ,ףוג ןיימ טכַאנ עדעי רעבירַא טרָאפ רע ,רעה ךיא

 ; סנגעװרעטנוא ץעגרע ,רעטצעל ַא ,טלוקרעדיוו סָאװ

 ,ףור ןייז רעה ךיא .טריפעגּפָא ךייא טָאה סָאװ ,גוצ רעד

 ,טקידײלַאב ןוא ךימ טגער טייקסייו ןייז .סייו זיא טעב ןיימ

 .בורג ַא ופ טײקצרַאוװש ןיא ךיז טלדנַאוורַאפ ,טפָא ןוא

 ,קידייל זיא ךייא ןָא ץרַאה'ס ןוא גיוא סָאד לופ טרעוו'ס

 . בוטש רעײא רעטציא זיא'ס טסוּפ ,טקידיײלעגסיוא יװ

 ,ןשיק רעסייוװ ןימ םוהת רעצרַאוװש ַא ,םוהת ַא טפָא זיא'ס

 -- ,ּפָארַא םיא ןיא קילב רעקידנכוז ןיימ טקוק סע

 ןשיוורַאפ ךייא ןוא רימ ןשיוצ חטש םעד טוװרפ רע

 .ּפָאק ץימ ךייא וצ טקניז הציחמ רענעּפָא ךרוד

 .קידנעלבליפ רעטצנעפיוש ןטכייל סע .טָאטש ןיא ײג ךיא

 .ץיבעג םורַא םַאלפ םעד ץלַא ךָאנ עז ךיא -- ךיא ןוא

 קידנעטש יװ ,קיזמ טכליה ןעייפַאק עכעליירפ ןופ

 ףגרַאפ ןופ ןעיירשעג ץלַא ךָאנ רעה ךיא -- ךיא ןוא

 ,ןעגנַאגעג לָאמַא טנעז ריא ווו ךיא ײג ןסַאג ןיא

 . : טנַאקַאב-טלַא ,שימייה רימ ָאד רעױמ עדעי זיאיס

 ןעגנַאגרַאפ גנַאל ןיוש ,טירט ןופ גנַאלק םעד קורב רעד טלַאהַאביס

 .  טשאה ןאמ ןפאלקנא ליהשש ןייטש ךיא ףיילה ןהיש יב

 .טרעמָאי לקעלג'ס .רעגניפ עניימ ןיא טילג עקמַאילק יד

 .רישעג טגנילק סע ,טרָאד ןעמיטש עטנַאקַאבמוא רעהיכ

 ,העמ אטשינ טנעז היא ,שייװ ךיא - ?  ַאח ךיא וט סָאװ ,ך"א רָאנ

 .ריט יד ,ןױה סָאד ,סַאג יד זיא ץזעוװעג יװ שטָאכ

 ,ןסַאג עטסטיױו יד ןיא זיב סַאג יד ךָאנ טפיול'ס .ףױלטנַאיכ

 .ךיילג ןטָאש רעיא טלקנוטרַאפ ןייש רעייז ךיוא

 ,סַאה ץייֵמ ןוא טפַאשביל ןיימ ,רעצ ןיימ ןיא ךייא ןָאמרעדיכ

 .ךייא ךיא ןָאמרעד עכעליירפ תודועס ףיוא ךיוא ןוא

 ,ןטלַאטשעג ענעשָאלרַאפ ,סױרַא ןרעייפ ןופ ךייא ףוריכ

 .געוו ןדעי ףיױא רימ טימ טייג ריא ליטש-קיטכרָאפ ןוא

 -= ןטלַאהַאב עלעמעלפ ַא םַאלפ רעיא ןופ ץרַאה ןיימ ןיא בָאהיכ

 העט טניימ ןופ טפיל ם ןוא טכי7 טיצראי סאז ןַיז לאזס

 ןייטשלוש השמ 1945 ,זירַאפ



 המדקה

 לָאמקנעד םענעדײשַאב ַא ןלעטש וצ ןסיוא רימ ןענעז ךוב-רוכזי ןקיזָאד םעד טימ

 -עג ןוא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,רעבייװש עשידיי ענעמוקעגמוא ערעגניי ןוא ערעטלע ןצרעפ

 -רַאפ עלַא טימ ןעמַאווצ ,ןרָאי-עיצַאּפוקָא עמַאזורג יד ןיא ןענעז ייז .זירַאּפ ןיא ןפַאש

 ןטצעל םעד ןעגנַאגעג ,טסורב רעד ףיוא עטַאל עלעג יד ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטגלָאפ

 עדייב ןשיוװצ זירַאּפ ןיא בושי רעשידיי רעד טָאה יײז טימ .םוקמוא ןופ געוו-דעריטרַאמ

 ןטלַאהוצפיוא גנוגנערטשנָא רעסיורג ןופ לטיּפַאק שיָארעה ַא ןסָאלשעגּפָא תומחלמ-טלעוו

 ןקידרעניטש ןפיוא ןעמייה עטלַא ערעזדנוא ןופ טייקשידיי לסיבַא ןצנַאלפוצרעביא ןוא

 יד ןיא טריפעגסוא ךיוא ערעיײז תוחילש עקיזָאדיד ןבָאה ייז .עיצַארגימע רעד ןופ ןדָאב

 גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעשידרערעטנוא רעד ןיא ,ךָאי ןשיצַאנ ןופ געט ערעטצניפ עמַאס

 .טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענעז ייז וװ ,ןרעגַאל-גנורינעטניא יד ןיא ןוא

 רוד ןרעטלע ןופ רעלעטשטפירש עשידיי ךס א תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ ןבָאה סע

 "אב ןייק ייז ראפ ןעוועג טשינ לָאמניײק זיא ךיירקנארפ רעבָא .זירַאּפ ןיא ןפאשעג ןוא טבעלעג

 ןבָאה ייז .ליזַא רעקילייװטייצ ַא ,לאזקָאװ א ,רעדנַאװכרוד ַא זיולב רָאנ ,טרָא-ןיוװ קידנעטש

 םענופ ,שטנעמ-סקלָאפ ןשידיי םענופ תוגאד עכעלגעט-גָאט יד טימ טבעלעג טשינ רעבירעד

 ץנעטסיוקע ןא טפמעקעגסיוא רעווש ,דמערפ רעד ןיא ,ָאד ךיז טָאה סָאװ ,רעטעברא ןשידיי

 .ןעלצרָאװניײא ךיז ןעמונעג ןוא

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעּד ךָאנ דלאב ןרָאי יד ןיא ,םָארטש-עיצארגימע ןטימ ןעמאזוצ

 ,רעהא ןרָאװעג טגנערבעגטימ ןרעדנא ןכָאנ רענייא ,רעביירש ענעמוקעגמוא יד ,ייז ןענעז

 טסניד ןיא טרָאװ קידנענָאמ רעייז טימ ךיז טלעטשעג דלַאב ןוא ,דירַאי-טלעװ רעזירַאּפ ןפיוא

 -ירש יד טָא ןענעז ,רעטעברַא לייט ןטסערג ןיא ןיילַא .סעיצוטיטסניא-רוטלוק ערעזנוא ןופ

 סָאד .ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד טימ ןדנוברַאּפ םידעפ רעטנזיוט טימ ןעוועג ןטנַארגימע-רעב

 -רעטעברַא רעוויסערגָארּפ רעד טימ ןעמַאװצ ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק עקיזָאדיד ייז ןבָאה

 ַא ,קעטָאילביב ַא ןסקַאװעגסױא זיא'ס .ןרעטיירבסיוא ןוא ןעיוב ןפלָאהעג ,ץנעגילעטניא

 -ידיי עקידעבעל ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ,גנוטייצ ַא ,עידוטס עשיטַאמַארד ַא ,רָאכ ַא ,בולק

 .סעיצוטיטסניא עקיזָאדיד םורַא רעפסָאמטַא עש

 יד ןרינימָאד ןביוהעגנָא רעביירש יד ייב זייווכעלסיב טָאה ןּפַאש רעייז ןופ ןָאט םעניא

 -עקַאבעגניא רעד ןופ קעװַא טייו טַאהעג טשינ לָאמניק ןענעז ייז שטָאכ ,עילימ רעזירַאּפ

 יז ןענעז ,רעדנעל-עיצַארגימיא עלַא ןיא יװ ,תמא .דנַאלמייה רעייז ןיא טפַאשדנַאל רענ

 -חרזמ ןיא רוטלוק רעשידיי רעסיורג רעד ןופ לכעליט ַא יו רעמ טשינ ןעוועג ָאד ךיוא

 רָאנ ,רעביירש רעזירַאּפ ע צ נ ַא ג ןיק ןעװעג טשינ רשפא  ךָאנ ןענעז ייז .עּפָארײא

 .זירַאּפ ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשידיי

 -ַאבטימ ןוא קלָאפ ןשיזיוצנַארפ ןופ סעיצידַארט-סטייהיירפ עסיורג יד טימ טכױהַאב

 .רעיוב-רעביירש ,רעפמעק-רעביירש ןעװעג ייז ןענעז ,ףמַאק ןייז ןיא טקיליײט

 -עגּפָא רעביירש עּפורג רעד טָא ךרוד זיא קיטסיצילבוּפ ןיא ןוא עזָארּפ ןיא ,דיל ןיא

 -נײא וװרּפ רעד ייס ןוא טנַארגימע םענופ טייקנסירעצ עכעלרעניא יד ייס ןרָאװעג טלגיּפש

 רעטשימעג ,רעײנ רעד ןפַאש רעײז ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה'ס ; ָאד ךיז ןעלצרָאוװוצ

 רעד ּוצ ךָאנ זיא ןוא ןרָאװעג ןסירעגּפָא םייה רעטלַא רעד ןופ זיא סָאװ ,רעגייטש רעשידיי

 ןשידיי ןופ וויטָאמ-טייל רעשיטסירעטקַארַאכ רעד טשינ סע זיא יצ .ןעגנַאגרעד טשינ רעיינ

 ? רעדנעל-עיצַארגימיא עלַא ןיא ,םוטעמוא טעמכ ןּפַאש

 -ַאֹּפ ןיא ןפערטנעמַאזוצ עריא ןבָאה עּפורג:רעביירש יד טגעלפ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 -עג ַא טריפעג יײז ןבָאה טרָאד .10 ירקנַאל ףיוא ,"עגיל-רוטלוק,, בולק-רעטעברַא ןרעלוּפ

 .סעיסוקסיד עשיטילָאּפ-שירַארעטיל ןוא ןטַארעפער ,ןעגנוזעלרָאפ ןופ טעברַא ענעסָאלש



 1932 םורא .עסערּפ-דעטעברַא רעד ןיא טכעלטנפערַאפ רדסכ ייז ןבָאה ןעגנופַאש ערעייז

 ."וועריימ רעטיור , לַאנרושז ןשידָאירעּפ םענעגייא ןַא ןבעגוצסיורַא ןוװרּפ טכַאמעג יז ןבָאה

 -ייז טקורדעג רעביירש יד ןבָאה טייצ רעבלעז רעד וצ .ןרעמונ 2 זיולב ןענישרעד ןענעז סע

 ןטימ .עקירעמא ןיא ןוא עּפָארײא ןיא ןטפירשטייצ עשידיי ענעדישרַאפ יד ןיא קרעװ ערע

 -ורג רעגנע ךיז ייז ןבָאה ,1934 רַאונַאי ןיא ,"עסערּפ עיינ, רעד ןופ ןעניישרעד וצ ןביײהנָא

 -יירב ַא רַאפ טלעטשעגרָאפ יײז טָאה "עסערּפ עיינ, יד .גנוטייצ רעקיזָאדרעד םורַא טריּכ

 ןוא רעיוב ןֹוכ רעדַאק ַא יװ טכַארטַאב ייז ןוא קרעװ ערעייז טקורדעג ,זיירק-רענעייל ןרעט

 .רעטעברַאטימ

 -לוּפמיא רעד רַאפ ןעוועג גנע וצ לָאמעלַא ןענעז עסערּפ-גָאט רעד ןופ ןעמַאר יד רעבָא
 ויא 1925 םורָא .ןטעברַא ערעסערג ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,רעביירש עּפורג רעוויס

 -ַאּפ , םעד ,ןַאגרָא ןקידנעטשַאב ,םענעגייא ןַא ןפַאש וצ ווװרּפ רעטייווצ רעד ןרָאװעג טכַאמעג

 -יזָאדרעד ןופ עכָאּפע רעטסרַאבטכורפ רעד וצ קפס םוש ןָא רעהעג סָאד .?לַאנרושז רעזיר

 -לַא םעד ןפורנעמַאװצ ןטימ ףיונוצ ךיוא ךיז טלַאפ דָאירעּפ רעד .רעביירש עּפורג רעק

 ַא יב ןענישרעד ןענעז 1928 זיב 1935 ןופ .זירַאּפ ןיא סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעוו

 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ךיוא ןענעז טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ."לַאנרושז רעזירַאּפ, ןרעמונ 5

 יו ןרָאװעג טנכייצרַאפ טימרעד זיא זירַאּפ-רוטלוק עשידיי סָאד ןוא רעכיב קילדנעצ ַא ייב

 .דנַאלשידיי ןסיורג ןופ עטרַאקדנַאל רעד ףיוא טקנוּפ ַא

 -ופ ןלופ ןיא ןפָארטעג עּפורג-רעביירש עשידיי רעזירַאּפ יד טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד

 ןענעז סָאװ ,ןטפערק עיינ טימ ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ ךיוא יז זיא ןשיווצניא ; ילברעדנַאנ

 ןלױּפ ןשיטסישַאפ-בלַאה ןופ רעהַא ןעמוקעגרעבירַא

 ןטימ ןעמַאוצ קעװַא רעביירש יד ןופ ליפ ןענעז עיצַאזיליבָאמ רעטשרע רעד טימ

 ןיא ןבילברַאפ ןענעז עקירעביא יד .םזישַאּפ ןשטייד ןגעק ןפמעק קלָאפ ןשיזיוצנַארפ

 ,אנוש ןגעק ףמַאק םעד טצעזעגרָאפ עיצַאּפוקָא רעשירעלטיה רעד רעטנוא ןוא ךיירקנארפ

 עשירעפמעק עלַאגעלמוא סָאד טײרּפשרַאפ ןוא גנוגעווַאב-דנַאטשרעדיװ רעד ןיא טעברַאעג

 .טרָאװ עשידיי

 -עגמוא ערעיײז טעמדיוועג רעביירש ןופ טעברַא ןַא זיולב טשינ זיא גנולמַאז רעזדנוא

 ,קלָאפ ןופ ןשטנעמ ךוב םעד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ןדַאלעגנייא ןבָאה רימ ,ןגעלָאק ענעמוק

 -עמוקעגמוא יד ןופ געוו-ןדייל םעד ןעגנַאגעגטימ ןעגנוגנידַאב ענעדישרַאפ יב ןענעז סָאװ

 טנעקעג ךוב רעזדנוא טָאה ,תונורכז ,תודע-תיבג ערעייז ףיוא ךיוא ךיז קידנציטש ןוא ענ

 ןעמָאקלופ םעד ןעלמַאזנָא טנעקעג רימ ןבָאה רעביירש עלַא ןגעוו טשינ רעבָא .ןסקַאװסיוא

 דילגטימ-החּפשמ ןייק וליּפַא זיא רעביירש יד ןופ ליפ ךָאנ לייוו ,לַאירעטַאמ ןדנגונעג ןוא

 .ןבילברַאפ טשינ

 טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידי רעד ןופ בוח רעד ךוב-רוכזי ןקיזָאד טימ זיא סיוועג

 -עוװ .וװ ןוא יקסװַאשרַאװ רזוע רעביירש יד יבגל ןוא עפורג רעד ןופ רעביירש 12 יד יבגל

 ןעלמַאז וצ עבַאגפיוא עקילײה רעזדנוא טביילב סע .טלָאצענּפָא טשינ טייוו ךָאנ ,עקרָאיװ

 ,םעיפַארגָאיב עלופ יד ןלעטשפיונוצ ,ןפַאש ןוא ןבעל רעייז וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא

 .קרעוו ערעייז ןבעגסיורַא ןוא תומישר עשיפַארגָאילביב

 ענייז ןוא ןפַאש-רוטלוק ןצנַאג רעזדנוא ןטכינרַאפ ֹוצ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה אנוש רעד

 -ילבעג-ןבעל יד .ןרָאװעג טכיירגרעד ןצנַאגניא טשינ זיא הנוכ עשהיח ןייז רעבָא ,רעגערט

 ןופ טנייפ-טיוט עלַא סיעכהל תונשקע רעטסערג רעד טימ רעטייוו ןטעברַא רעביירש ענעב

 .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןוא קלָאפ ןשידיי

 ןטלַאהפיוא רעטייוו רימָאל ,רעביירש ענעמוקעגמוא יד ןופ קנעדנָא םעד קידנרעַאב

 טולב טימ יד ןריפסיוא טימרעד ןוא רוטלוק עשידיי עוויסערגָארּפ רעזדנוא ןצעזרָאפ ןוא

 / .ערעייז האוצ ענעבירשעג

 עיצקַאדער

 .1946 ,רעבמעטּפעס ,זירַאּפ



 גינעק .ג

 דנאּבראפ-רעּביירש רעשידיי רעזיראּפ רעד
 המחלמ רעד וצ זיּב

 רעד טשינ טייוו זיא לרוג רעשיגַארט רעקידתופתושב רעד

 ןוא רעביירש יד ,ייז טקיניײארַאפ סָאװ ,ךירטש רעקיצנייא

 געוו רעייז .טקיליײהעג זיא ךוב עקיזָאדסָאד ןעמעוו ,רעטכיד

 יײז ןבָאה ןרָאי עגנַאל .רעמַאזניימעג ַא ןעוועג זיא ןבעל ןיא

 ןופ רענייא רעדעי .ןעמַאוצ טפמעקעג ןוא ןפַאשעג ,טבעלעג

 -עג-ןפַאש ןייז טיול ,רעטלע ןטיול טלייטעגסיוא ךיז טָאה ייז

 טיול ,ןטייקכעלגעמ ןוא םענרַאפ ,ןטייקיאעפ ענייז טיול ,טיב

 -יינ רעד ןיא טײקטלצרָאװעגניײא ןייז טיול ןוא םַאטשּפָא ןייז

 םוצ עביל עכיילג יד ןדנובעג טָאה ןעמעלַא ייז ; םייה רע

 ַא ןעיובוצסיוא ןליוו ןוא ןביולג רעבלעזרעד ,טרָאװ ןשידיי

 ייז ; ךיירקנַארפ ןיא בושי ןשידיי ןלערוטלוק ,ןוויסערגָארּפ

 לַאעדיא רעקימַאלּפ רעבלעז רעד טלגילפַאב טָאה ןעמעלַא

 .טלעוו רעטכערעג ,רעיינ ַא ןופ ,רשוי ןלַאיצָאס ןופ

 -טנַא ךיז ןבָאה ייז .רעביירש רעזירַאּפ ןעוועג ןענעז ייז

 -ירַאּפ רעד ןופ ןדָאב ןרעוװש ןפיוא ןסקַאװעגסיוא ןוא טלקיוו
 עשידיי יד ןשיװצ טבעלעג ןבָאה יײז .עיצַארגימיא רעז

 ןוא יז ןשיװצ ,הקיני רעייז ייז ןופ טּפעשעג ,ןסַאמ-סקלָאפ

 ױפַאשעג ןוא טיובעג ייז רַאפ

 -רֶא עשידיי עויסערגָארּפ יד םורא טריּפורג ךיז ןבָאה ייז

 םורא ,עגיל-רוטלוק רעד םורא ,סעבַאגסיוא ןוא סעיצַאזינַאג

 -ירַאּפ , ןַאגרָא רעייז םורַא ,"עסערּפ עיינ,, גנוטייצגָאט רעד

 סעבַאגסיוא ןוא סעיצוטיטסניא עלַא יד טָא ןיא .לַאנרושז רעז

 ןוא .טפמעקעג םענייאניא ןבָאה ,ןפָארטעגפיונוצ ךיז ייז ןבָאה

 ,ןלַאעדיא עסיורג עבלעזיד ןופ עטכױהַאב ,ףמַאק םעד טָא ןיא

 -רַאפ ייז אנוש ןופ טנַאה עמַאזיורג יד טָאה ,ןלַאפעג ייז ןענעז

 .ןטינש

 רעבירעד ךיז טעוװ רעדנוזַאב רעביירש ןדעי ןופ דליב סָאד

 ַא סלַא ןעז טשינ םיא ןלעװ רימ ביוא ,רָאלק ןעמוקַאב טשינ

 ןשידיי-שיזיוצנַארפ ןופ ןָאפ ןפיוא ,וויטקעלָאק ַא ןופ לייט

 ןשיטנַארגימיא-שידיי ןופ ןוא םענײמעגלַא ןופ ןָאפ ןפיוא ,בושי

 .תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ ךיירקנַארפ ןיא ןבעל

 טָאה ךיירקנַארפ ןייק םָארטש-עיצַארגימיא רעקרַאטש רעד

 רעקילדנעצ רעהַא טגנערבעג גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ

 עשיטלַאב יד ןופ ,עינעמור ןופ ,ןליוּפ ןופ ןדיי רעטנזיוט

 ךרוד ענעבירטעג -- ןטנַארגימיא יד טָא ןשיװצ .רעדנעל

 ןעמונרַאפ טרָא בושח ַא ןבָאה -- םויטימעסיטנַא ןוא טיונ

 ןופ ,רעוט-רעטעברַא ןוא רעטעברַא עשידיי עקיניזטסווואב
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 -יטילָאּפ בילוצ קעװַא טזומעג טָאה לייט רעסיורג ַא עכלעוו

 -יא עקיזָאדיד .רעדנעל-םייה ערעייז ןיא ןעגנוגלָאּפרַאפ עש

 רעד ךָאנ טּפַאשקנעב רעד טימ ןעמַאזוצ ןבָאה ןטנַארגימ

 ערענָאיצולָאװער ערעייז ךיז טימ טכַארבעגטימ- ,םייה רעטלַא

 -עלטלעוו רעשידיי רעד וצ עביל רעייז ,סעיצידַארט-ףמַאק

 ןשידיי ןויסערגָארּפ ַא ןעיוב וצ ןקיוו רעייז ,רוטלוק רעכ

 -ַאמ רעטנזיוט ףיוא טקוקעג טשינ .םייה רעיינ רעד ןיא ןבעל

 -- ןטנַארגימיא יד טײלגַאב ןבָאה סָאװ ,ןגרָאז עלעירעט

 , -עווש ,ןריּפַאּפ-טלַאהפיוא ,גנוניוװ ַא ,טעברַא ןעמוקַאב סָאד

 -ייז לייט רעקיניזטסוװַאב רעד טָאה -- ךַארּפש ןופ ןטייקיר

 ַא ָאד ןעיובוצסיוא טעּפמיא טימ ןפרָאװעג ךיילג ךיז רערע

 ןיא עיצולָאװער ַא ןיירַא ןעגנערב ייז .ןבעל ךעלטפַאשלעזעג

 טלָאמעד זיב זיא סָאװ ,הביבס רעשידיי רענענַאטשעגּפָא רעד

 -ָאס) ןטפַאשנַאמסדנַאל ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג ךעלכַאזטּפױה

 ךעלסילשסיוא טעמכ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,(סעטעיס

 רעלעירעטַאמ לסיבַא טימ רעדילגטימ ערעייז ןגרָאזַאב טימ

 ףמַאק ַא ףיוא ןבייה ייז .טיוט ןכָאנ רבק ַא טימ ןֹוא ףליה

 -יצנייא יד ,רעטַאעט-דנוש םעד ןוא עסערּפ-דנוש רעד ןגעק

 וצ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ רעזיײּפש-"רוטלוק,, עק

 .טייצ רענעי

 רעקידנטעברַא ,רעטנוזעג ַא ןעיוב םורַא ױזַא ךיז טמענ סע

 ןגיוצעגניײרַא ךיג ןרעו רעטעברַא עשידיי יד .בושי רעשידיי

 ןשִיטילָאּפ ןוא ןלענָאיסעּפָארּפ ןשיזיוצנַארפ םענײמעגלַא ןיא

 עשיזיוצנַארּפ סָאד ןוא ךיירקנַארּפ ביל ןעמוקַאב ייז .ןבעל

 יײז סעיצידַארט-טייהיירפ ןוא רוטלוק סנעמעוו ןופ ,קלָאפ

 -נַארפ יד ןיא ךיז ןריזינַאגרָא יז .ןענרעל וצ ליפיוזַא ןבָאה

 -יוב ןעמענ ןוא (ןטַאקידניס) ןענייראפ-רעטעברַא עשיזיוצ

 סע .סעיצוטיטסניא עשידיי עוויסערגָארּפ ענעגייא ערעייז ןע

 סָאװ ,עגילירוטלוק יד 192371922 ןרָאי יד ןיא טײטשטנַא

 םֶרָאפ רעטריזילַאטסירקסיױא רעקידרעטעּפש ריא ןיא טָאה

 ןיא לָאר עשירעיצרעד-רוטלוק עקיגנַארטשרע ןַא טליּפשעג

 -רַא ןַא ,רָאכ ַא ,ןקעטָאילביב סיוא ןסקַאװ סע .בושי רעזדנוא

 -רַא ןעניישרעד סע .ןלוש-בָאגוצ עשידיי ,רעטַאעט-רעטעב

 .ןעגנוטייצ-רעטעב

 רעלערוטלוק-ךעלטפַאשלעזעג רענײמעגלַא רעד טָא ןיא

 -גָארּפ יד טליּפשעג לָאר עקיטכיוו ַא ןבָאה טכַאלש-יובפיוא

 ןעמוקעג זיא לײט ַא עכלעוו ןופ ,רעביירש עשידיי עוויסער

 ערעדנַא יד ןוא שזַאגַאב ןשירעפַאש ַא טימ ןיוש זירַאּפ ןייק



 ןפיוא ךיז ןעלקיװטנַא ןוא ןביירש ןעמונעג ןבָאה

 .ןדָאב

 רעזירַאּפ

 ינַאגרָא וצ ךיז רעביירש יד טָא ןופ ווװרּפ רעטשרע רעד

 עשירַארעטיל יד 1922 ןיא ןבעגסיױרַא סָאד ןעוועג זיא ןריז

 ןענישרעד ןענעז סע ןכלעוו ןופ ,"וועריימ רעטיור,, עבַאגסיוא

 -ײטַאב ךיז רעביירש יד ןגעלפ רעירפ ןיוש רעבָא .ןרעמונ 2

 -עגרָאפ ןבָאה ייז ,ןעגנומענרעטנוא ענעדישרַאפ ןיא ןקיל

 עשידָאירעּפ יד ןיא טקורדעג ךיז ןוא ןעגנופַאש ערעייז טנעייל

 .סעבַאגסיוא-רעטעברַא

 ײז רַאפ ןפַאשעג רעבָא ךיז ןבָאה ןטייקכעלגעמ ערעסערג

 -ערּפ עיינ, גנוטייצ-גָאט רעד ןופ ןעניישרעד ןבייהנָא ןטימ

 ;גוטייצ ַא ןעוועג זיא סָאד .1924 רַאונַאי ןט-1 םעד טניז ,"עס

 -רַאפ םוצ ץַאזנגעק ןיא ,טָאה יז .זירַאּפ ןיא ןימ םעיינ ַא ןופ

 ןטײז עריא טנפעעג טיירב ,"טנייה רעזירַאּפ,, ןטעוועדנוש

 ןרַאפ ייס ,ןעמָאנ ַא טימ םעד רַאפ ייס ,רעביירש ןשידיי ןרַאפ

 גנוטייצ-רעטעברַא רעד טָא ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא .רעביײהנָא

 רעירפ ןיוש יד ןעלקיװטנַא ןוא ןבעלסיוא טנעקעג ךיז ןבָאה

 ,ןרעב .א ,ןאמרעקעב .א ,ארוגָאניװ .ב יו ,רעביירש עטנַאקַא;

 טנאלאט רעד טילבעגרעדנאנאפ ךיז טָאה ָאד ;אקסלאווָאק הנח

 ןבָאה ָאד .ןיקסילּפ דוד ןוא יקסווָאלאשזד .מ רעטכיד יד ןופ

 ןטסישזאטרָאּפער יד טירט עטשרע ערעייז ןלעטש ןעמונעג

 לסָאי רעטכיד ןוא רעלייצרעד יד .יקסלע .ט ןוא קענעב .ק

 ,טנאמאיד .ז ,סעבמעד .מ ,רָאמ .י ,קינלָאר .י ,ץייוו .א .רעקוצ

 ןיוועלש .ב ןענַאמָאר ערעייז טקורדעג ןבָאה ָאד .ערעדנַא ןוא

 רעבירש רעשידיי רעסיורג רעד טָאה ָאד .יטלאי .א ןוא

 וצ ןענַאװ ךרוד ,טרָא עקיצנייא סָאד ןענופעג רואינש ןמלז

 ןשידיי-שיזיוצנארפ םוצ ןענאמָאר ענייז טימ ןעמוק וצ

 ןייק ןעמוקנָא רעייז ךָאנ ךיילג ןענעז ָאד .םלוע-רענעייל

 רעטכיד יד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא סמערָא ענעפָא טימ זיראּפ

 -צעל ןטימ ענעמוקעג יד ,רעלעה םעניב ןוא ןייטשלוש השמ

 .םָארטש-עיצַארגימיא ןקידהמחלמרַאּפ

 רעשידי רעד .ןסקאוועצ ךיז זיא החּפשמ-רעביירש יד

 -וצ רעדָא) ןעמוקאב רעמ ץלא טָאה ךיירקנארפ ןיא רענעייל

 יד .טרָאװ ןשירעלטסניק םוצ סערעטניא םעד (ןעמוקַאבקיר

 יד ראפ גנע וצ ןרָאװעג ןענעז גנוטייצ-גָאט רעד ןופ ןעמאר

 -טנַא זיא סע .רעביירש עּפורג רעסיורג רעד ןופ ןעגנופאש

 רעשירארעטיל רעשידָאירעּפ א ןופ קנאדעג רעד ןענַאטש

 .גאלראפ ןשירארעטיל א ןופ ןוא עבאגסיוא

 טדזילַאער זיא טפירש עשירַארעטיל ַא ןבעגסױרַא סָאד
 רעד ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה סע .1935 ףוס ןרָאװעג
 -רעבײרש רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,"לַאנרושז רעזירַאּפ,,
 טריזינאגרָא ןעוועג רעירפ ליפ טניז ןיוש זיא עכלעוו ,עּפורג
 -יזיוצנַארפפ ?.ר .א .ע םייב דנַאברַאפ-רעביירש, ַא ןיא
 .(דנאבראפ-רעלטסניק ןוא -רעביירש רערענָאיצולָאװער רעש
 -ער רעד רעטנוא ןענישרעד זיא "לאנרושז רעזיראּפי רעד

 ןוא ןיוועלש .ב ,ארוגָאנױװ .ב ,ןאמרעקעב .א ןופ עיצקאד

 עקינײײא ךיז ןבָאה רעטעּפש) .תורוש יד ןופ רעביירש םעד

 15 לכהיךסב ןענישרעד ןענעז סע .(טשיוטעג ןרָאטקַאדער

 רעייז א ןענופעג טָאה סָאװ ,לאנרושז ןקיזָאד ןופ ןרעמונ

 רעד .דנאלסיוא ןיא ןוא ךיירקנארפ ןיא גנאלקּפַא ןעמעראוו

 ןעוועג ,תודע טגָאז ןעמָאנ ןייז יו ,זיא ?לַאנרושז רעזירַאּפ ,

 רעזיראּפ ,רעביירש עשידיי רעזיראּפ :רעזיראּפ א לכ-םדוק

 -עגּפָא טרָאד זיא סע .טרינימָאד םיא ןיא ןבָאה קיטאמעט

 ,רעלטסניק עשידיי רעזיראּפ יד ץאלּפ סיורג א ןרָאװעג ןבעג

 "יוצנארפ ענעדישראפ יד ןוא רוטלוק רעשיזיוצנארפ רעד

 זיא עבאגסיוא עקיזָאד יד .ןעמעלבָארּפ-רוטלוק עשידיי-שיז

 ןבעל ןשידיי ןיא רָאטקאפ-רוטלוק רעקידװעעזנָא ןא ןרָאװעג

 -רעד םוצ ןפלָאהעגטימ ליפ ךיוא טָאה יז .ךיירקנארפ ןיא

 טייצ רענעי וצ טָאה סָאװ ,דנאבראפ-רעביירש םעד ןרעטנענ

 טבעלעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשידיי טייהרעמ יד טריּפורג

 .זיראּפ ןיא ןפאשעג ןוא

 עלעיצעּפס א ךיז .טריזינאגרָא "לאנרושז רעזיראּפ,, םורא

 -ראפ סָאװ ,"לאנרושז רעזיראּפ ןופ טניירפ,, טפאשלעזעג

 יד ןפאש ןוא לאנרושז םעד ןטיירּפשראפ ןטימ ךיז טמענ

 עטפָא רָאפ ןעמוק סע .ןבעגוצסיורא םיא ןדנָאפ עקיטיינ

 -יירש יד ךרוד טנדרָאעגנייא ,ןעגנומענרעטנוא עשירארעטיל

 -יא ייב גלָאפרעד סיורג טימ ךרודא ןעייג עכלעוו ןוא ,רעב

 -װָאלַאשזד : ןופ רעכיב ןעניישרעד סע .ןלאז עטלופעגרעב

 יקסלע .ט ,רענטוק .ד ,ןאּפש .י ,קענעב .ק ,ןיקסילּפ .ד ,יקס

 טרעיפעג טרעוװ ךוב ענעבעגעגסיורא סעדעי .ערעדנא ןוא

 -ראפ טוג טרעװ ןוא גנומענרעטניא רערעסערג א ףיוא

 טשינ רעמ זיא רעביירש ןשידיי ןופ קרעװ סָאד .טײרּפש

 ןייא לָאמטּפָא רעגעלראפ ןוא רעביירש א ןופ זיולב ךאז ןייק

 אי ןינע רעכעלטפאשלעזעג א רָאנ ,(ןָאזרעּפ עבלעזיד ןוא

 .רענעייל ןוא רעביירש יד ראפ בוט-םוי

 -סניד עשירארעטיל, יד ןעװעג ךיוא ןענעז רעלוּפָאּפ

 ןגעלפ סע עכלעוו ףיוא ,י'ידנאבראפ-רעביירש , ןופ "ןקיט

 עטכעלטנפערַאפ טשינכָאנ יד ןרעװו טריטוקסיד ןוא טנעיילעג

 ענעדישראפ ןרעװו טלדנאהאב ןגעלפ סע וװ ןוא ןעגנופאש

 .ןעמעלבָארּפ-רוטלוק

 -לא ןיא לייטנא ןוויטקא ןא ןעמונעג ןבָאה רעביירש יד

 ןפערט ייז טגעלפ ןעמ .ןבעל ןכעלטפאשלעזעג םעניימעג

 -גוא-רוטלוק ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא עטקילײטַאבטימ סלַא

 -עג,, ןופ ,זיוה-רוטלוק ןופ רעריפ יד ןשיװצ ,ןעגנומענרעט

 ןטנעגעלערּפ יד ןשיװצ ,דנאבראפ-רעלטסניק ןופ ,יידרעז

 ןפאש םייב ןפלָאהעגטימ ןבָאה ייז .טעטיזרעווינוא-סקלָאפ ןופ

 ןכעלטלעװלַא םעד ןטיירגוצ םייב ןוא טנָארפ-רוטלוק םעד

 ןעמָאנ ןיא ןענעז סע ןכלעוו ףיוא ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי

 ןאמרעקעב ןרהא ןטערטעגסיורא דנאבראפ-רעביירש ןופ

 -אב עסיורג טכאמעג טָאה דנאבראפ רעד .ןייטשלוש השמ ןוא

 -ארעטיל ןשידיי ןטקיניײאעג ַא זירַאּפ ןיא ןדנירג וצ ןעגנוימ
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 -עג זיא ןייראפ רעקיזָאדרעד .ןייראפ-ןטסילאנרושז ןוא -ןט

 עויסערגָארּפ יד .גירק ןראפ רָאי א ךרעב ןרָאװעג ןפאש

 ןיא טייקיטעט רעייז טצעזעגרָאפ ןבָאה רעביירש עשידיי

 -ןטסילאנרושז ןוא -ןטארעטיל םעניימעגלא ןופ ןעמאר יד

 ."לאנרושז רעזיראּפ םייב עּפורג-רעביירש,, סלא ןייראפ

 רעד וצ ןוא טייקידתופתושב רעשיגָאלָאעדיא רעד וצ

 ייב ןעמוקעגוצ ךיוא זיא טייקנדנוברַאפ רעלענָאיצַאזינַאגרָא

 ,טפאשטניירפ עקיטייזנגעק עקיצראה יד רעביירש יד טָא

 יד .ןטייווצ םוצ רענייֵא טכאמעג טנעָאנ יוזא ייז טָאה סָאװ

 -יווװ עטאווירּפ יד ,ןלַאקָאל עכעלטפאשלעזעג יד ,עיצקאדער

 -יירש יד רַאפ רעטרע-ףערט עטפָא יד ןעוועג ןענעז ןעגנונ

 ןפלעה ,ןהצע ,ןטָאראב קיטייזנגעק ךיז טגעלפ ןעמ .רעב

 .ןרעדנא ןראפ רענייא ןגרָאז

 ךיז ןוא טפמעקעג ןפאשעג ,טבעלעג ייז ןבָאה יוזא טָא
 .רענעלּפ עשירעפאש ערעטסיירד ךָאנ טימ ןגָארטעגמורא
 -עג ייז ןבָאה ,עגנוי רָאג ןוא ערעגנוי ,רעטלע ןלעטימ ןופ
 ךיז עלא ייז ןבָאה ,געוו-ףיורא-גראב ןסיורג א ךיז ראפ טאה
 ףיוא ןגייטשפיורא ןופ טסעמראפ עמאס ןיא ןענופעג טשרע

16 

 -טסניק ,ןשירארעטיל ןופ ןעלּפאטש ערעכעה ןוא עיינ ץלא

 .רעטייל ןכעלטפאשלעזעג ןוא ןשירעל

 -ארומ א ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,עיצאּפוקָא יד ,המחלמ יד
 "נוזאב ןבָאה ,ךיירקנארפ ןיא בושי ןשידיי םעד ּפאלק ןקיד
 -רעביירש רעשידיי רעזיראּפ רעד ןפָארטעג ךעלקיטייוו סרעד
 יא לייט רעקידנטיידאב א ןרָאװעג זיא ןטינשראפ .עּפורג
 עמאס יד ןופ ,עטסלופטסנידראפ יד ןופ ,עטסעב יד ןופ ,רער
 .עטסקידנגָאזוצ

 ,רעבַײרש יד טָא ןופ סעיצידארט ערענָאיצולָאװער יד

 ןיא ףמאק רעמאזניימעג רעייז ,לאעדיא רעמאזניימעג רעייז

 ןעגנוקריווסיוא עטסערג רעייז ןעמוקאב ןבָאה ,ןרָאי ןופ ךשמ

 ןיא טפאשרעה-יצאנ רעד ןופ דָאירעּפ ןצראווש םעד ןיא

 א יװ .ןכָארבעג טשינ יז ןבָאה ןשינעעשעג יד .ךיירקנארפ

 ןוא .קרעװ סיורג רעייז טצעזעגרָאפ ייז ןבָאה וויטקעלָאק

 ויטקעלָאק ןקיזָאד ןופ טָאה לרוג רעשיגארט רעד ןעוו

 ןופ רענייא רעדעי טָאה ,ןרעדנא ןכָאנ םענייא ןסירעגסיורא

 ןייז טלָאצעג ץלָאטש ןוא יירט םענייז םעטָא ןטצעל ןזיב ייז

 .דיי סלא ,רעפמעק סלא ,רעביירש סלא בוח



 ןיימשלוש השמ

 גירק ןתעב זיראפ ןיא רעביירש עשידיי

 רעד םורַא טריּפורג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשידיי יד

 רעזירַאּפ, עבַאגסױא - שדוח רעשירַארעטיל - ויסערגָארּפ

 עשירעפַאש רעייז גירק ןופ ךורבסיוא ןטימ ןּבָאה ,?לַאנרושז

 -יזָאד יד .ןסירעגרעביא טשינ טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןוא

 דָאירעּפ םעניא טשינ ,טרעהעגפיוא טשינ טָאה טייקיטעט עק

 -יווצ "?המחלמ רעשילרעטסיוא,, רענעפורעגנָא יױִזַא רעד ןופ

 ןעמענרַאפ ןכָאנ טשינ ךיוא ןוא דנַאלשטייד ןוא ךיירקנַארפ ןעש

 .תולייח-יצַאנ יד דצמ ךיירקנַארפ

 רעד סָאװ ,ןעגנולסיירטפיוא עטשרע יד ךָאנ ךיז וצ ןעמוקעג

 -יירש עשידיי ןבָאה ,טגנערבעג ךיז טימ טָאה ךורבסיוא-סגירק

 -גידַאב עיינ יד ףיוא ךיז ןריזינַאגרָארעביא ןביוהעגנָא רעב

 יד ּפָארַא ןענעז'ס ןיהווו ,דרערעטנוא ןופ ןעגנוגנידַאב ;ןעגנוג

 ןיהווו ,סעיצַאזינַאגרָא - רעטעברַא ערענָאיצולָאװער עשידיי

 -ַאב-רעטעברַא ערענָאיצולָאװער עשיזיוצנארפ יד ּפָארַא זיא'ס

 רעייפ ןיא ענע:רָאװרעד ַא ,ןליוּפ זיא סָאװרָאנ .ללכב גנוגעוו

 ןוא ליוז רעשיצַאנ רעד רעטנוא ןגיל ןבילבעג ,ךיור ןיא ןוא

 לריג ןרַאפ גרָאז עקיטסגנַא ןַא טשרעהַאב ןעמעלא זדנוא טָאה'ס

 .עטנעָאנ ןוא תוחּפשמ ,ןעמיײה עקילָאמַא ערעזנוא ןופ

 קיטייצכײלג ךָאנ זיא גרָאז רעקיזָאד רעד טָא וצ

 עשידיי רעטנזיזט ןופ גנודיישעצ ןופ טעמוא רעד ןעמוקעגוצ

 ןיו .ןוא רענעמ ערעײז טימ סרעטומ ןוא ןעיורפ

 -רַאזַאק ןוא סרעטנעצ-ריטורקער יד וצ ןגיוצעג ןבָאה סָאװ

 גרָאז רענעי טימ טבעלעג טָאה רעביירש רעשידיי רעד .סעמ

 טשינ םיא ןבָאה יז רעבָא ,ןעגנומיטש עכעלנייּפ ענעי ןוא

 -עלקנערק ןוא טײקטרעדנוװעגּפָא רעקיטייז וצ טּפעלשרַאפ

 םיא רערעמ ךָאנ :טרעקרַאפ רָאנ ,טייקידלקניוװ רעשידיחי רעכ

 סע .שטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ

 -ןָאלעצ טייצ רענעי וצ יד "ןעמונעג, טשינ ךיוא םיא טָאה

 סָאװ ,עצעה עשיטעיוָאס-יטנַא ענעסירעגּפָא-דנילב ןיא עט

 עלעוטקעלעטניא עשידיי עסיוועג טשרעהַאב טלָאמעד טָאה

 סָאװ ןוא ,ךיירקנַארפ ןיא זדנוא ייב ךיוא ןוא ,דנַאלסיוא ןיא

 יז ןבָאה ,"ןענילַאטס ןופ טָארַאפ, ןטשרמולכ םעד בילוצ

 -ייז ןוא קרעוװ רעייז ,תוחמ םענעגייא רעייז ןטַארַאפ שיטקַאפ

 - עג טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,עבלעז יד .טײהנעגנַאגרַאפ רע

 ןענעז ןרעלטיה טימ ןענילַאטס ןריציפיטנעדיא וצ טגַאװ

 ןבלעז ןופ תונברק יד ןעוװעג ,ץיוושיוא ןיא ,וצ-רעטעּפשי

 ןבָאה ןעיײמרַא סנילַאטס "רעטערַאפ,, םעד ןעמעוו ,רעלטיה

 .דרע רעד ןופ טשיװעגּפָא

 -יטנַא ןופ םָארטש רענטומ טייצ רענעי וצ ,רעקיזָאדרעד

 רָאנ טשינ ןּפעלשטימ ןעק סָאװ ,םָארטש רעד ,םזיטעיווָאס

 ןרעיודַאב םוצ ,לָאמַא רָאנ ,טיוק ןוא עטַאמש ַא ,קַאדָאכ ַא

 :טימ תלוכיב ןעוועג טשינ זיא ,ךיוא ךַאז עלופטרעוו רעייז ַא

 ןוא קיגָאל טימ .רעביירש ערעזנוא ןופ םענייק ןּפעלשוצ

 סָאװ ,תמא םוצ געוו ַא ןגָאלשעגכרוד ךיז ייז ןבָאה עיציאוטניא

 םעד ןיא ןביולג ןוא יורטוצ םעד טקרַאטשעג ייז ייב טָאה

 תוחילש עקידרעטעּפש יד ךיז ןיא ןגָארטעג טָאה סָאװ ,דנַאל

 ןוא עטנערעפעיניא ןעװעג ןענעז סע ביוא .גניזיילרעד ןופ

 דָארג ךיז ייז ןבָאה ,עפורג רעזנוא ןופ עקידנעייטש-טייז ַא ןיא

 -רעד םיטניא ןוא טקיניירַאפ ךעלרעדירב זדנוא טימ גירק ןיא

 סָאװ ,דנַאברַאפ רעזדנוא טימ קידנטעברַאטימ ,טרעטנעענ

 -סיֹוא םעד טניז טייקיטעט ןייז טצעזעגרָאפ סיירעביא ןָא טָאה

 .ןשטייד יד ןופ םוקניײרַא ןויב גירק ןופ ךורב

 ,ײמרַא רעשטייד רעד ןופ ךיירקנַארפ ןעמענרַאפ ןכָאנ

 שמָאמ) לייורעד ףיוא זיא'ס זַא טליפעג רעדעי טָאה
 ףוס ןלעװ ןשטייד יד זַא ,(רעגנַאל ַא ןייז טעװ "לייוורעד,, רעד

 ןעמ זַא ,טסווװעג ךיוא רעבָא טָאה ןעמ .קעװַא ןזומ ףוס לכ

 -נוא ןוא ןדָאב ןייא ףיוא ןעמַאזוצ ייז טימ ?ןזיוה,, ןזומ טעוו

 ןשרעדנַאוצרעביא ןעוועג קיטיונ זיא'ס ןוא ,למיה ןייא רעט

 -רָאפ-סנבעל ןוא לעגנוגנידַאב עיינ יד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז ,ךיז

 לייוורעד ,ןעמונעג וויטַאלער ,דָאנ יענעז סעיסערּפער יד .ןעמ

 ךיז ןבָאה ןטפעשעג עשידיי ףיוא .עסיורג ןייק ןעװעג טשינ

 ?סעטיטנַאדיא'ד-טרַאק,, יד ףיוא ןוא סנכייצ עלעיצעּפס ןזיװַאב

 רעטקורדעגּפָאטױר רעד -- (ןטנעמוקָאד עכעלנעזרעּפ)

 ,רוּפש עקיטולב עטשרע יד יװ ןעוועג זיא'ס .(דיי) ?ףיוושז,,

 םעד םיא ןבעג ןכָאנ ןברק ריא ףיוא טזָאלעג טָאה היח יד סָאװ

 -יאור א טײרדעגמורַא ךיז יז טָאה ךָאנרעד .סיבנייא ןטשרע

 -ֹנָא ריא ןופ עטַאז ןוא ענעסערפעגנָא ןַא ,ענעדירפוצ ַא ,עק

 ריא ןוּפ גנוקיצרַאפ רעד וצ ךיז קידנטיירג ,ביור ןטלמאזעג

 .ןברק

 -עביא ןַא ךָאנ ,יינספיוא ךיז טָאה ןעגנוגנידַאב יד-טָא ןיא

 ,הלהב ןוא גנורעדורעצ ,עיצַאּפוקָא געט עטשרע יד ןיא סייר

 -רַאפ-רעביײרש ןלאגעלמוא ןופ טייקיטעט יד טלעטשעגנייא

 -רַאפ םענײמעגלַא ןיא ןסָאלשעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,דנַאב

 ןופ ןענַאטשַאנ זיא רעכלעו ,עלעוטקעלעטניא ןופ דנַאב

 ןוא ,ערעדנַא זוא ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד ,רעלָאמ ,רעביירש

 דוד ,רעלדַאנ עינימ :ןעװעג ןענעז רעוט עוויטקַא סנעמעוו

 ןוא ןיײטשרוב ףסוי .רד ,(קעבָארקס לדנעמ ןרהא) רענטוק

 ףענָאמרעד טייהנעגעלעג רעד ייב רימָאל .קישזריש עװָאװ

 -יעפ ַא ןעוועג זיא ,קצול ןופ טמַאטשעג ,קישזריש עוװוָאװ זַא

 -ידיי ,רעקניל רעד טימ טעברַאעגטימ ,טסילַאנרושז רעק
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 יד ןיא טקילײטַאב ךיז ,עשרַאװ ןיא עּפורג-רעביירש רעש

 -נוטייצ עשידיי עלַאגעל-בלַאה ענײמעגלַא ןוא עשירַארעטיל

 יד ןיפ ןעװעג רע זיא גירק ןופ טייצ רעד ןיא .ןליוּפ ןיא ןעג

 ןופ זיא רע .עפורג-רעביירש רעזדנוא ןיא רעוט עטסוויטקַא

 רע ןוא דניק ;וא יורפ ןייז טימ ןרָאװעג טריטרָאּפעד זירַאּכ

 .טרעקעגמוא טשינ רעמ ךיז טָאה

 -ורג-רעביירש רעזדנוא ךיז טגעלפ ,עיצַאריּפסנָאק בילוצ

 ַא ןוא ןיקסילפ דוד רעטכיד םייב טפלעה ַא ןעלמַאזרַאפ עּפ

 ןעוועג זיא יז .ןַאמרעקעב ןרהא רעלעטשטפירש םייב טפלעה

 ןרענָאיצולָאװער ןשידרערעטנוא ןטימ ןדנוברַאפ טקעריד

 -סיוא ןופ ןלַאעדיא עלעבָאנ ענייז ןופ טריריּפסניא ךיז ,ףמַאק

 .טייהיירפ ןוא גנוזייל

 טגנערבעגפיונוצ ןדנוא ןבָאה ןלַאעדיא עקיױָאדיד

 ידב ,רעדנװַאב ,זייווקיצנייא סנגרָאמירפ עקידקיטנוז יד ןיא

 עכלעוו ןיא ,ןגיוא יד ןיא : ןגיוא יד ןיא ךיז ןפרַאװ וצ טשינ

 יד טירבעג זדנוא ןבָאה סָאװ ןוא קירעביא ןעוועג ןענעז רימ

 ,1942 ןופ סקיטנוז עקידרעטניוו יד ןיא לעיצעּפס ןוא טירט

 -ראפ דדסכ ךיז טָאה רָארעט רעשטייד רעד ןעוו ,רָאי סָאד

 רעסיוװג רעד ןופ רענעלּפ יד ןוא ןײמעגלַא ןיא טקרַאטש

 .טיירגעגוצ טפַאהרעביפ ןרָאװעג ןענעז גנוטכינרַאפ רעשידיי

 יױזַא טשינ ךיז טָאה גנוניוו סנַאמרעקעב ןרהא ןופ ריט יד

 טפרַאדעג טָאה יז ,םענעמוקעג ןדעי רַאפ טכַאמעגפיוא טכייל

 סנבייצ עטמיטשַאב-לעיצעּפס יד טיול םענעגייא ןַא ןענעקרעד

 -עג טשינ ךיז יז טָאה שרעדנַא .ּפעלק לָאצ עטסעומשענּפָא ןוא

 .ךיז טרירעג טשינ ןוא ןסיוװ טכַאמ

 טריוורעזער טָאה ןַאמרעקעב סָאװ ,לרעמיצ ןקיטייז םעניא

 ץוח רענייק סָאװ ,לרעמיצ סָאד-טָא ,ןעגנוציז ערעזדנוא רַאפ

 -אלפעג טָאה ,ןעקנעדעג סע לָאז סָאװ רעמ ָאטשינ זיא רימ

 ,ןעמערַאװרעד וצ זדנוא ידכ זיולב טשינ ,ןוויוא רעד טרעק

 לענש ןעמענוצפיוא טונימ עדעי טיירג ןייז וצ ידכ ךיוא רָאנ

 ןופ עלעטעלב עטסדנימ סעדעי ןוא ץיטָאנ עטנכייצרַאפ עדעי

 עינומ ךיז טימ טגנערבעג טָאה סע סָאװ ,גנונעדרָא-גָאט רעד

 ,רטנעמונרַאפ ַא דימת לייוו ,רעטקיטעּפשרַאפ ַא דימת ,רעלדַאנ

 עלַא ןשיװצ רעדניברַאפ ןוא רָאטַאזינַאגרָא רעד קידנעייז

 .עלעוטקעלעטניא עשידיי ןופ ןזיירק עשידרערעטנוא

 זילב טשינ זיא עּפורג-רעביירש רעד ןופ טייקיטעט יד

 ןַא ךיוא לייט ַא ייב רָאנ ,עכעלטפַאשלעזעג-וויטקעלָאק ַא ןעוועג

 ױװ -- .עסיועג יב ןוא עשירעפַאש-לעודיווידניא

 דיוא יז זיא -- ערעדנַא ןוא רעלדַאנ עינומ ,ןַאמרעקעב ןרהַא

 .עשירָאטסיה-רוטלוק ַא ןעוועג

 רעשירָאטסיה-רוטלוק ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעסיורג ןופ

 ןיא רעלדַאנ עינומ ןופ טייקיטעט יד ןעוועג זיא גנוטיידַאב

 -יפעג טָאה לטעלב לַאגעלמוא סעדעי .גירק ןופ ןרָאי יד

 ןוא טײקיליװרעפּפָא טימ ,טכענ ןוא געט ענייז טימ טרעב

 -עג טָאה ןקילגמוא ןוא ןרַאפעג עלַא ךרוד .טומ םענעטלעז

 ןיא טסיירטעג ,טרָאװ עשידיי סָאד טריפמואירט ןוא טבעל

 ,רעלדַאנ עינומ ,רע ןוא .קיטייו םעד טרעדנילעג ןוא רעצ
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 ,טגרָאזעג ןוא טימַאב ךיז טָאה ,ןבעגעגרעביא ןוא יירטעג

 סע טָאװ אנוש רעשיצַאנ רעד סָאװ טרָאװ עשידיי סָאד זַא

 סָאד ; ןעמַאװצ ןבעל ןשידיי ןטימ ןטכינרַאפ טלָאװעג

 ַא ןופ ,ףיט רעד ןופ ןעמוקעגסיורַא זיא סָאװ ,טרָאװ עשידיי

 =קריוו סָאװ ןייז לָאז טרָאװ סָאד טָא ,"ךיתארק םיקמעממ,, םעיינ

 רעד ןיא דיל ַא רַאפ וליפא .רענעש ןוא רעסעב ,רעמַאז

 ןַײלַא ןוא טגרָאזעג רע טָאה גנוטייצ רעשידיי רעלאגעלמוא

 ןסַײרעביא ןוא .תורוש יד ןופ רבחמ םוצ ךָאנרעד ןעמוקעג

 םיא טָאה טייצ רענעי וצ טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ןייז

 ןוא .טנעקעג טשינ ךיוא ײצילָאּפ יד וליפא ,רענייק טלָאמעד

 רענעטלעז ןופ לַאפ רעד ןרעװ טנָאמרעד עקַאט ָאד לָאז

 ַא ןיא קידנביירש ,רעלדַאנ עינומ ןעו טייקנבעגעגרעביא

 ,גנוטייצ רעלַאגעלמוא ןַא רָאפ לקיטרַא ןַא הריד רעמייהעג

 -בָא) :לפַאר, ַא טכַאמ יײצילָאּפ ןַא ןרָאװעג רָאװעג זיא

 "עיטרַאק. רעד ןיא ריט וצ ריט ןופ טייג ןיא (עװַאל

 -ש זַא ,טניירפ ענייז וצ טגָאזעג ןַאד טָאה רע .(לַאטרַאװק)

 טעװ ןוא ךיז טכַאמרַאפ רע ,הריד יד ןזָאלרַאפ טשינ טעװ

 יז טעוװ -- ןייז טעװ סע סָאװ ןוא ,לקיטרַא סָאד ןקידנע

 .טקידנערַאפ לקיטרַא סָאד טָאה רע ןוא

 .טעָאּפ רעקידנטײדַאב ַא ןייז טנעקעג טָאה רעלדַאנ עינומ

 ןליוּפ ןיא זיא ,רָאי-סנבעל ןט-23 ןייז ןיא ,1933 רָאי ןיא

 עזעיגילער ףיוא סנטסרעמ ,רעדיל ךוב ןייז ןענישרעד

 יז טָאה רע רעבָא ."עינָאפמיס-ט"שעב,, ןעמָאנ ןטימ סעמעט

 ןוא טנעמַארעּפמעט ןייז .טייז ַא ןיא טגײלעגקעװַא עיזעָאּפ

 טייצ ןיא .ןרענַאשז ענעדישראפ וצ ןסיוטשעג םיא ןבָאה ןסיוו

 ןוא ןטיברַאפ ?עינָאפמיס-ט"שעב., ןייז רע טָאה גירק ןופ

 ףיוא ןוא סעקנישַאמ-ביירש עלַאגעלמוא ןופ עינָאפמיס רעד

 -עגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןיז-ילכ ןופ עינָאפמיס רעד

 טָאה ױזַא .רעקנעה עשיצַאנ יד ןופ ּפעק יד רעביא טליּפש

 יז ליײװ -- קיטכיל ןוא ,טלַאטשעג קיטכיל ןייז ןטכיולעג

 ןעו ,טלָאמעד דָארג ,רעטצניפ רעד ןיא ןטכיולעג טָאה

 וטפיוא ןײק טשינ זיא סע .ןעוװעג קיטיונ ױזַא זיא טכיל

 י טימ ,טנייש ןוז יד ןעװ ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןײגוצסױרַא

 -ַאב ךיא, : ןגָאז ןוא טנַאה ןיא עלעבעווש ןדנוצעגנָא ןַא

 -קָאטש ןגעק טכיל ןגָארט וצ רערעװש זיא סע "!טכייל

 טָאה רעלדַאנ עינומ ןוא .םערוטש ןגעק ןוא טכַאנ רערעטצניפ

 רעטסערג רעד טימ ןוא ,טלָאמעד דָארג ןגָארטעג טכיל סָאד

 םעד טכַאמעגכרוד רע טָאה טפַאשיירטעג ןוא שפנ-תריסמ

 -ייצ עשידיי עלַאגעלמוא וצ זיב הרות ןופ געוו ןכעלרעדנווו

 םוצ זיב הבישי רעד ןופ געװ ןכעלרעדנווו םעד ,ןעגנוט

 ,סכיירקנַארפ חבזמ רענעביוהרַאפ רעד טָא ,ןַאירעלַאװ גרַאב

 ןדלעה עריא רעטרעדנוה ןופ קנעדנָא רעד טבעוװש סע וװ

 טָאה טנעמָאמ םעד זיב .טנַאּפוקָא ןשיצַאנ ןופ טגנערבעגמוא

 ןוא ,ןעּפ עשירעפמעק ןייז טזָאלעגסױרַא טשינ רעלדַאנ עינומ

 טשינ זיא גירק ןופ טייצ רעד ןיא טייקיטעט עלעבָאנ ןייז

 ךיוא רָאנ ,ערענָאיצולָאװער ַא ,עשירעפמעק ַא ןעוועג זיולב

 ןלעװ סעבַא:סיוא ענייז ןיא לייוו ,עשירָאטסיה-רוטלוק ַא



 :סמכער ףיוא סקניל ןופ

 ,רײקוצ לסָאי -- ןציז

 .ב .זַאמרעקעב ןרהַא

 ; ןייטשלוש .מ ,ןיוועלש

 ,קסלע .ט -- ןעייטש

 . ,יקסוװָאלַאשזד .מ

 ,ףרָאדנעצ .ש .י ,ןַאּכש

 .קענעב .ק .

 ןיא עיפארגָאטָאפ יד)

 ןיא ןרָאװעג טכַאמעג
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 ןעוו ,טייצ דעד ןופ רעטַאלפ-םעטָא םעד ןרעה קידנעטש רימ

 ןטסערג ןייז טימ טלגנַארעג ךיז טָאה ןבעל עשידיי סָאד

 .אנוש

 ןענעז טייקיטכיו רעשירָאטסיה-רוטלוק רעסיורג ןופ

 רעד עכלעװ ,רעכיב-גָאט סנַאמרעקעב ןרהא ןעוועג ךיוא

 ךורבסיוא-סגירק עמַאס ןופ ןביירש ןביוהעגנָא טָאה רבחמ

 -ַארעטיל ןייז ןוא ,ןרעוו טריטסערַא ןייז ןופ גָאט ןזיב ןָא

 ךָאנ זיא גירק ביֹוהנֶא ןיא .ללכב גירק ןיא טייקיטעט עשיר

 סנַארפ לָאטַאנַא ןגעו ךוב ןייז ןּפרעװטנַא ןיא ןענישרעד

 עיפַארגָאנָאמ ַא רעביא טעברַאעג ךיוא רע טָאה גירק ןיא ןוא

 ןוא טייצ ןייק טעױעלַאשזעג טשינ טָאה רע .ןענינעל ןגעוו

 יד ןיא ןפיולמורַא טגעלפ ,ןטעברַא עקיטכיוו ענייז רַאפ ימ

 ידכ ,ןשינעעשעג עלעיצעּפס ןגעוו ןדיי ןרעהוצסיוא ןסַאג

 ןופ רעכיב-גָאט יד .ךעלטקניּפ ןוא טצנַאגרַאפ ןייז לָאז ץלַא

 -נעזרעּפ ןופ ןעמובלַא זיולב טשינ ןענעז ןַאמרעקעב ןרהא

 ,ןקורדנייא ןוא ןעגנובעלרעביא ןופ ,ןעגנונעכייצרַאפ עכעל

 ןיפ ויײכרַא םוצ רעייטשוצ רעקידנרעכיײרַאב ַא ךיוא ןענעז ייז

 ןוא ךייר .עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ ןוא גירק ןתעב ןבעל ןשידיַי

 סעדעי .רעכיב-גָאט עקיזָאד יד ןענעז קירילָאקנדישרַאפ

 -עג טָאה ןבעל םענײמעגלַא ןיא ןוא ןשידיי ןיא שינעעשעג

 טשינ לָאז סָאװ גָאט ןייק ןעוועג טשינ ,ייז ןיא ןוקית ַא ןענופ

 -כיוו לעיצעּפס ןייק גָאט םעד ןיא טָאה ביוא .ייז ןיא ןיײרַא

 רענגעק טימ קימעלָאּפ ַא זיא ,ןפָאלרַאפ טשינ ךיז סקיט

 סָאװ ראי ַא ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא רעדָא ,דנַאברַאפנטַאר ןופ

 ןיא טרָא ןא ןעמענרַאפ וצ בושח ךיוא ךוב טנעיילעגרעביא

 .ןטפעה ענייז

 ןוז ןוא יורפ ןייז טימ ןַאמרעקעב ןרהא טגעלפ גָאטיײב

 (ןשַאט-ןעמַאד) ירעניקָארַאמ םייה רעד ןיא ךיז ייב ןטעברַא

 -טפירש ןייז טימ ןעמענרַאפ ךיז טכענ ןוא ןטנוװָא יד ןיא ןוא

 ,סיילפ ןייז ןרעדניװַאב געלפ ךיא .טייקיטעט רעשירעלעטש

 םעלַא ןגעוו ןביירש טגעלפ רע .טומ ןוא טיײקשירעפַאש ןייז

 ןשטנעמ ןפורנָא ,ןעגנוטיידנָא ןוא םיזמר ןָא ,רָאלק ןוא ןפָא

 -קרעמפיוא לאמניײא םיא בָאה ךיא זא .ןעמענ עתמא יד ייב

 -עג רימ רע טָאה ,טייקיטכיזרָאפמוא ןייז ףיוא טכַאמעג םַאז

 רעד רַאפ טבײירש רע זַא ,רעפטנע ןקיטכיר םעד ןבעג

 סָאװ ןיא ןריטנעירָא ןפרַאד ךיז ןלעװ ןשטנעמ :טפנוקוצ

 ןוא ןלַאיציניא טימ ןביירש טעוװ רע ביוא ןוא ,טייג סע

 רע טרעוו םוש ןייק ןבָאה טשינ רעטעּפש סע טעװ ,םיזמר

 =- ןייז טעװ סע סָאװ ןוא ,ױזַא יו רעדנַא ןביירש טשינ טעװ

 טגַאמרַאפ טָאה ןַאמרעקעב .ןבעגעגוצ רע טָאה ,ןייז טעוו

 .ןייז רעזדנוא רַאפ ,םויק רעזדנוא רַאפ תוירחא עקידלַאװעג ַא

 רעכלעוו ,טפנוקוצ יד ןעזעג רע טָאה ןרַאפעג עלַא ךרוד

 ,ןבעל-ןוא-בייל ןייז טימ ןוא ןעּפ ןייז טימ טנידעג טָאה רע

 טביילברַאפ ןוא ןעוועג רעבירעד זיא גירק ןיא ןפַאש ןייז ןוא

 .תוחילש עשירָאטסיה-רוטלוק עסיורג ַא

 ךיז טָאה ןבעל עשידיי סָאד טלגנַארעג ךיז טָאה סע יװ

 טיעינ לָאמניײק זיא סע רעבָא .טרָאװ עשידיי סָאד טלגנַארעג

 טשינ .ןעגנוגנידַאב עטסגרע יד ייב וליפא ,ןעגנַאגעגרעטנוא

 ןבָאה רעביירש ערעזדנוא ןופ עקינייא סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג

 טָאה ,ןביירש ןופ טייצ יד טציא טשינ זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג

 -ַאע יד ןבעגעגפיוא טשינ לָאמנייק לייט רעטסערג רעד ךָאד

 .טייקיטעט עשירעפ

 עטשרע יד זירַאּפ רעטניה ןעוועג ןיוש ןענעז 1941 יַאמ ןיא

 ןיא ןוא 'זנַאלָאר ַאל ןָאב ןוא עיוויטיּפ ןרעגַאל עשידיי ייווצ
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 -כיד רעד ןענופעג ךיז ןבָאה ,עיוויטיּפ ןיא ,ייז ןיפ םענייא

 ןוא ןאנאק עווואלכ רעביירש רעד ,ףרָאדנעצ .ש .י רעט

 .רעקוצ לסָאי רעקיאַאזָארּפ רעגנוי רעד -- ךיוא רעטעּפש

 זיב טירעפַאש קרַאטש ןעװעג טרָאד ןענעז יירד עלַא ןוא

 ,קידריוקרעמ ןוא .ץיוושיוא ןייק עיצַאטרָאּפעד רעייז וצ

 טשינ ךס ןייק רעירפ טגעלפ סָאװ ,ףרָאדנעצ .ש .י ןיא

 דָארג חוכ-סגנופַאש רעסיורג ַא טקעװרעד ךיז טָאה ,ןביירש

 עצנַאג ןעז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע .עיוויטיּפ ןיא

 רעגַאל ןופ ןקישסױרַא טגעלפ רע סָאװ ,רעדיל טימ ןטפעה

 ןריוליַאפ ןענעז ךס ַא ,בגא ,עכלעוו ןופ ןוא ,יורפ ןייז וצ

 ןיא ןענעײל ףרָאדנעצ טגעלפ רעדיל ענייז .ןעגנַאגעג

 -נָאק ןעגנורעייפ : ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב ,רעגַאל

 -עג טרָאד ןענעז סָאװ ,ןטירטסיורַא עשירַארעטיל ,ןטרעצ

 ןופ ןעגנַאגעד ןענעז ייז .טפָא רעייז טנדרָאעגנייא ןרָאװ

 ןענעז עקינייא וצ .ליומ וצ ליומ ןופ ןוא טנַאה וצ טנַאה

 ןוא ןרָאטיזָאּפמָאק-רעגַאל יד ןוּכ קיזומ ןפַאשעג ןרָאװעג

 .עטרינרעטניא עלַא ןופ סנגייא סָאד ןרָאװעג ןענעז ייז

 רימ ןעמעוו ןופ ,ןַאגַאק ענוװַאלכ זַא ,טסוװַאב ךיוא זיא'ס

 -קַא קרַאמש ךיז טָאה ,רעגַאל ןופ םיבתכ ןייק טשינ ןבָאה

 ,עיויטיּפ ןופ ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןיא טקילײטַאב וויט

 יד רַאפ סעמעט עשירַארעטיל ףיוא ןטַארעּפער ןטלַאהעג

 סעבאגסיוא-רעגַאל יד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןוא עטרינרעטניא

 .טנַאה רעד טימ ןבירשעג ןעגנוטיײצ-טנַאוװ --

 טָאה רע .רעגַאל ןבלעז ןיא ןפַאשעג טָאה רעקוצ לסָאי ךיוא

 ןטיהעגפיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןלעװָאנ ענייז טקישעגסױרַא

 ןקיזָאד ויא טכעלטנפערַאפ ןרעוו ייז ןופ עקינייא סָאװ ןוא

 .ךוב-קנעדנָא

 זיב ןצאשעג רדסכ טָאה יקסוװָאלַאשזד .מ רעטכיד רעד

 -עג טָאה רע .19123 בכײהנָא ןיא ןרעוו טריטסערַא ןייז וצ

 ןוא ףרָאד ַא ןיא ,ןשינעטלעהַאב ענייז עלַא ןיא ןבירש

 ,בלעוועג ַא ןיא ךיוא ןוא זירַאּפ ןיא ,םעדיוב ַא ףיוא ץעגרע

 ןוא יּפָאלש טכַאניײב טזָאלעג םיא טָאה רעמיטנגייא רעד ווו

 ,זיב ופַאטעג גנַאל ױזַא טרָאד טָאה רע .ןסָאלשרַאפ םיא

 טסוה ןייז טגעלפ ,קרַאטש קידנטסוה ןוא קנַארק קידנרעוו

 טזומעג טָאה וע ןוא סױרַא סַאג רעד ףיוא סױרַא טכַאנייב

 רעד ּתתמחמ ,שינעטלעהַאב רעד ןופ קעװַא םעד בילוצ

 טכַאנייב ןטסוה ןרעה סָאד זַא ,ןגירקעג ארומ טָאה סָאבעלַאב

 -יל סָאד .סלַאפנדעי .ןטַארַאפ ןעק סיױרַא בלעוועג ַא ןופ

 ףיוא טזומעג טָאה יקסוָאלַאשזד סָאװ ,סנייז ןפַאש עשיר

 ,שינעטלעהַאב ןייז ןרילרַאפ ןבילוצ ןסיירעביא טנעמָאמ ַא

 סָאד ליױי ,טסוה ןייז יו טרעטשעג רעקינייו םיא טָאה

 ה"-עהרעד טנעקעג טשינ ןסיורדנופ רענייק טָאה ןביירש

 -עטלארַאנ ַא ןענָאמרעד וצ ןייז טביולרעד ָאד רימ לָאז

 רעשירַארעכיל,: ןיײמ ןעוו ,1941 רָאי ןופ דָאזיּפע ןשיטסיר

 רעזיראפ רעד ןופ רעמַאק-לצנייא ןַא ןעוועג זיא ?טעניבַאק

 ףיוא ןוא סָאװ טימ קידנבַאה טשינ .?יעטנַאס ַאל,, הסיפת

 טימ ןכָאטשעגסיוא רעדיל עניימ ךיא בָאה ,ןביירש וצ סָאװ
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 יד ויפ ןיא ןעגנוטייצ עטלַא ןופ ןדנַאר יד ףיוא עקליּפש ַא

 רעקיצנייא רעד ןעוועג סע זיא ,בגא) ןענַאמָאר עשיאייצילָאּפ

 לָאמַא ךיוא יעק דנוש זַא ןעזעג בָאה ךיא ןעװ ,טנעמָאמ

 ,ךעלעכעל-עקליּפש קידנכַאמ ,ךיא בָאה ױזַא .(...ךעלצונ ןייז

 ױזַא ןכָאטשעג ,תיב-ףלא ןשידיי רעזדנוא ןכָאטשעגסיױא

 רעד יײב טּפַא-עג ךימ טָאה רעטכעװ:יצַאנ רעד זיב ,גנַאל

 זַא ןוא ?טּפירקטונַאמ, ןטימ עקליּפש יד ןעמונעגוצ ,טנַאה

 ַא טקעטשרַאפ ץעגרע ןענופעג ךיא בָאה קעװַא זיא רע

 -עי קידנכעטשעצ ,"ןבירשעג, רעדיוו ןוא עקליּפש עטייווצ

 -גוא ןעמיקעג רָאנ רימ זיא סָאװ ,ריּפַאּפ קידייל לציּפ סעד

 ,טנַאה רעד רעט

 טשיג דיא ןעק גנופַאש רעוויטקעלָאק ןופ טיבעג ןפיוא

 .נ .א עּפורג רעודנוא ןופ גנוטייצ עשירַארעטיל יד ןסעגרַאפ

 ,מ ,ןאמרעקעב .א ןופ קורד םוצ טיירגעג ,?עטַאל עלעג יד,

 ןוטנֶצ םוצ ,1942 ינוי ,זירַאּפ ןיא ,רימ ןופ ןוא יקסווָאלַאשזד

 רימ ןבָאה גנוטייצ רעד ןופ ןעמָאנ םעד .עטַאל עלעג יד

 רעריא לַאירעטַאט רעצנַאג רעד ןוא ןוויכב ןבילקעגסיוא

 ןופ שינעעשעג םעד טעמדיװעג קיניײװ-רעמ ןעוועג זיא

 ןופ זענַאטשַאב זיא טלַאהניא ריא .עטַאל עלעג יד ןוטנָא

 -נַארּכ ןופ ווירב ,רעדליב ,רעדיל ,ןשזַאטרָאּפער ,ןעלקיטרַא

 טימ לופ .עטַאל רעלעג רעד ןגעוו זדנוא וצ רעביירש עשיזיוצ

 ,טסיירט ןוא ליפעגטימ

 ךיוא רָאנ ,ןעזעגנָא זיולב טשינ ךיז טָאה ,עטַאל עלעג יד

 ריִא ןופ טדערעג / טָאה'מ .ךיז ןופ ןרעה טזָאלעג

 ןַא ןייז טעװ יז זַא ,טכָאהעג טָאה שטיײד רעד .םוטעמוא

 יבגל ןזיוצנַארּפ יד דצמ גנוטכַארַאפ ןוא קזוח ןופ טקעיבָא

 רעד .עטרעקראפ סָאד רע טָאה רעבָא טכיירגרעד .ןדיי יד

 וטפיוא רעד זיא סע ךעלרעכעל יװ ןעזעג טָאה זיוצנַארּפ

 ןלעיײטּפס ַא ןֹוטנָא ןזומ עכלעוו ,רעקידיירּפ-ןסַאר יד ןופ

 .עסַאר ַא זיא יז זַא ,ןענעקרעד לָאז ןעמ ידכ ,עסַאר רעד ןכייצ

 ,שטייד םוצ ןעגנַאגעג זיא זיוצנַארפ םעד דצמ גנוטכַארַאפ יד

 טימ לוכ טנַאה ןייו טקערטשעגסיוא רע טָאה דיי םוצ ןוא

 .טעטירַאדילָאס ןוא ליפעגטימ

 עשיזיוצנַארּפ ןבָאה ,עטַאל עלעג יד ןוטנָא ןופ גָאט ןיא

 טערמ ארטַײמ ןיא .ןעיורפ עשידיי טימ טשוקעג ךיז ןעיורפ

 יד םיא ןעמ טק'רד סַאג ןיא ,ץַאלּפ סָאד דיי םעד ּפִא ןעמ

 -סױרַא .טיה פעד םיא רַאפ ןעיצ עכעלטסייג ןיא ,טנַאה

 ןירעדטל יד טזצטש ,ריצַאּפש ףיוא רעליש עריא קידנריפ

 שידיי ַא ןיא דניק שיזיוצנארפ ַא זַא ,רעדניק יד סיוא ױזַא

 ןקיזָאד םעד טצ .טמערָאעג ןייג ןלָאז (עטַאל ַא טימ) דניק

 זיא גיורעדידגרַאֿפ רעקידנריר ןופ לַאירעטַאמ ןטלמַאזעגנָא

 ןוטעג עקצט וויא סָאד ןוא ןריסקיפראה וצ קיטיינ ןעוועג

 ןגעלפ טײצ -ענעי וצ ."עטַאל רעלעג. רעד ןיא ןרָאװעג

 "ךעלעדיי עניורב, יד ןופ ךעלגנוטייצ עשידָאירעּפ יד ןיא

 ןעגנוצעזרעביא ןזייווַאב ךיז ("וויוושז ןָאיסַאמרָאפנע,,)

 -רעביא עקיזָאד יד ןבעג ןטימ .ןעמכילע-םולש ןוא ןצרּפ ןופ

 טלָאװעג לָאמכאװ ?ךעלעדיי עניורב, יד ןבָאה ,ןעגנוצעז



 -סיוײא ייז ןלָא: ץרּפ ןוא םכילע םולש זא ,יוװ שרעדנַא טשינ

 -ַאב רעשידיי רעד ייב יורטוצ לסיבַא ןעניוועג ןיא ןפלעה

 ,גנורעקלעפ

 ,רעק'צַאלק צדעודנוא זדנעש ןוא ןצווסיוא עקיזָאדסָאד

 יד ןעניו "ךעלעדיי עניורב, יד ךרוז טפרַאדעג ןבָאה סָאו

 רעזדנוא ןא טרָא קיטכיוו ַא טעמדיוועג רימ ןבָאה ,ןשטייד

 ,גנוטייצ רעשירַארעטיל

 -ַאב ןבָאה סָאװ .געט ערעטיב ןעמוקעגרעטנוא ןענעז סע

 יד .'עטאל רעלעג. רעד ןופ ןעניישרעד סָאד טרעװשי
 ,גנוטייצ רעזינ,א ךיוא ןוא טרעמעג ךיז ןבָאה ןלַאפכרוד

 -כריז זיא .קורד םוצ קיטרַאפ ןצנַאגניא ןעוװעג זיא סָאװ

 -ַאב ןסיורג םוצ ןוא ,ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ץעגרע ןוא ןלַאפעג

 ,טכוזעגּפָא טשינ לַאירעטַאמ ריא ךיז טָאה ןרעיוד

 -לַא רעד וופ ביוהנָא רעד ןעװעג זיא 1942 רעמוז רעד

 .ךיירקנַארפ ןיא ןדיי ןגעק עיצקַא-סגנוטכינרַאפ רעניימעג

 רעד ןעמוקעג ןיא ינוי ןט-7 ןיא עטַאל רעלעג רעד ךָאנ

 ליפ ױזַא טגנערבעג טָאה סָאװ ,ילוי רעט-16 רעשיגַארט

 -ַאגרָא רעודנוא .גנורעקלעפַאכ רעשידיי רעד רַאפ ןברוח

 םעד בילוצ טרעטשעצ זיא רעביירש ןופ זיירק רעטריזינ

 ןיוש .רעדילגטימ ענייז טײהרעמ רעטסערג רעד ןופ ןלעפ

 רעזדנוא ןופ ןירעוט עויטקַא יד טלעפעג טָאה גנַאלנופ

 הנח .,ןיטסילַאנרושז ןוא ןירעלָאמ עטנַאקַאב יד ,עפורג

 ,אליל ןופ רעגַאל-ןעיורפ ןיא קידנעניפעג ךיז ,אקסלַאװָאק

 ,ןדָאו:ג טריטרָאּפעד ילוי ןט-16 ןרַאפ ךָאנ זיא יז ןענַאװנופ

 טריטסערַא ןעװעג ךיוא זיא סע .רוּפש ַא ןָא ןדנווושרַאפ

 סע .ַארוגָאנױװ ךורב רעקיטירק רעשידיי רעטנַאקַאב רעד

 ךיז קידנעניפעג ,ןיװעלש .ב ןוא גינעק .ג טלעפעג ןבָאה

 ,ץייו םהרכא .דנַאלשטייד ןיא ,טפַאשגעגנַאפעג-סגירק ןיא

 םייב זיא ,טפַאשנעגנאפעג-סגירק ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא סָאװ

 ךָאנ דלַאב ןוא טריטסערַא עיניל-עיצַאקרַאמעד יד ןיײגרעבירַא

 .ליושיוא ןייק ערעדנַא ליפ טימ ןרָאװעג טקישרַאפ םעד

 ןוא .יסנַארד ןיכ ןרָאװעג טריטרָאּפעד טלָאמעד ןענעז סע

 ףַאגַאל ענויאל ןוא ףרָאדנעצ .ש .י ,רעקוצ לסָאי עיוויטיּפ

 "-שרעש הסיפת רערעווש רעד ןיא ןסעזעג זיא רעלדַאנ עינומ

 ןשיצ .םוקמוא רעד טרַאװרעד םיא טָאה סע וװ ,ידימ

 -םוקינ ןקילייװטיײצ ַא ןענופעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשידיי

 -ופעג טלָאױעד ךיז ןבָאה ,"ענָאז רעיירפ, רעד ןיא טלקמ

 ,ח .רד .:ַאטנָארַא לאיחי רעקיטירק-טסנוק רעד : ןענ

 יז ךוא עקדָארהעװ .וװ ,יקסווַאשראו רזוש .,סעװָאלס

 ,טנַאמַאיד

 יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ןעװ ,גָאטרַאפ ילוי ןט-16 םעד

 ײבילָאּפ יד זיא ,ןטנגעג רעשידיי יד ןיא סעװַאלבָא-רעטסנָאמ

 דוד רעטכיד:רעדניק ןטבילַאב םעד ןריטסערַא ןעמוקעג

 ןפור ןגעלפ ןשטנעמ עטושּפ ןעמעוו ,יורפ ןייז ןוא ןיקסילפ

 ,ייווצ טשינ ןעװעג רעבָא ןענעז סע ."ןביוט עליטש ייווצ יד,

 רעד ןיא טניווועג ןבָאה סָאװ ,"ןביוט עליטש,, יירד רָאנ

 םענופ רעגָאװש רעד ןעוועג זיא רעטירד רעד .טסענ רעבלעז

 טגעלפ רעכלעוו ,ןייטשנרעב בייל השמ רעטלַא רעד ,רעטכיד

 םינינע-רוטלוק טימ ןוא קיטירק-טסנוק טימ ןעמענרַאפ ךיז

 .-דיישעצמוא ןעוועג ןענעז בייל-השמ ןוא ןיקסילּפ דוד .ללכב

 ןוא טּפַאשײרטעג ענעטלעז ַא ןדנובעג ייז טָאה סע .רַאב

 רעד .טיײהנעגנַאגרַאפ רעשימרוטש ,רעטייוו ַא ןופ טפַאשביל

 : דניק ַא יװ ןעװעג ןײלַא זיא רעדיל-רעדניק ןופ רעטכיד

 עטסנרע וליפא טגעלפ רע .קידזגוױב ןוא ענזירּפַאק ,טרַאצ

 רעד ןופ : שירעדניק-קידתומימת ןעמענפיוא ןשינעעשעג

 ןיא ןביילההשמ טימ ןעמַאוצ ןעמענלײטנָא ןייז ןופ טייצ

 רע טָאה  ,דנַאברַאפנטַאר ןיא עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד

 ,ןענעז סָאװ ,רעדיל עטכעלטנפערַאפ-טשינ יײר ַא טאהעג

 זרעפ ןייא ויולב .ערעדנַא ןשיװצ ;רָאװעג ןלַאפרַאפ ,בגא

 -רעביא-עיצולָאװער יד ןגעוו ""ךאו רעד ףיוא,, דיל ַא ןופ

 עקיטלַאװעג ןייז ,טנַאלַאט סניקסילפ טוייװַאב סָאװ ,ןעגנובעל

 -פיוא ךיז טָאה ,תומימת עשירעדניק עקידנעטש ןוא תוטשּפ

 ןרזד רימ ןוא ,ןורכז ןיא ןיוועלש .ב ייב ןוא רימ ייב ןטלַאהעג

 : רעיורט ןיא ןוא רעצ ןיא רעביא םיא

 ,טשינ ךיא סייוו ןטיה רימ סָאװ

 ,ןלעפַאב סיוא ןריפ רימ

 דלעפ ןעיירפ ןיא ּפָא ןטיה רימ

 .ןלעה ַא גָאט-רעמוז ַא

 -וצ ןעז קידנעטש ןעמ טגעלפ ןבייל-השמ ןוא ןעניקסילפ

 טרעהעג רָאנ ןעמ טָאה ןרעדנַא םוצ םענייא ןופ ןוא ןעמַאז

 -עג טָאה טפַאשביל רעייז ."עלעבייל השמ,, ןוא "עקדוד,

 -נײרַא ךיז טָאה עכלעוו ,ייצילָאּפ יד רָאנ ןרעטשעצ טנעק

 יד ןופ טסענ רעמערַאװ רעד ןיא לגיופ-ביור ַא יװ ןסירעג

 -רַאפ םענעי ןיא .טכַאמעג לת ַא ץלַא ןופ ןוא ןביוט עליטש

 ,רעָארג רעד קידנעטש ףיוא קעװַא זיא ילוי ןט-16 ןופ גָאט

 -השמ .עניגער יורפ ןייז ןוא ןיקסילפ דוד טעֶאּפ רעקנַארק

 ךָאנ ,ןעמענ טלָאװעג טשינ טיײל"ייצילָאּפ יד ןבָאה ןבייל

 ןקיטלָאמעד ןטיול ליוו .ןעמוקעג טשינ יײז ןענעז םיא

 רעטלע ןייז ןופ ןדיי יד) .טלַא-וצ ןעוועג רע זיא "ץעזעג,,

 רעװש רעייז ,רעװש .(ןעמונעג רעטעּפש יוו-ייס ןעמ טָאה

 -השמ .יײרד יד ןופ גנודיישעצ יד ןעװעג זיא שיגַארט ןוא

 ןירַא זיא רע .ןייגטימ ליװ רע זַא ןטעבעג ךיז טָאה בייל

 " ףשטייד יד טימ רעדינ; : ןפורעגסיוא ןוא ןועגש ןיא

 טשרע .ןפלָאהעג טשינ רעבָא טָאה'ס * ! ןילַאטס ןבעל לָאז,

 ןַא ןעמונעגוצ םיא ןעמ טָאה םורַא רָאי ןבלַאהטרעדנָא ןיא

 .רעמיצ-לעטָאה ןעמַאזנייא ןייז ןופ ןטנלע

 ןט-16 ןופ ןברוח ןסיורג םעד ןטימעגסיוא טָאה סע רעוװ

 ןלַאפוצנײרַא טשינ ןעלטימ עלַא טימ טימַאב ךיז טָאה ,ילוי

 -ַאּפ ןופ ןלייט עסיורג ןֹוא ,יײצילָאּפ רעד ןופ טנעה יד ןיא

 ,ענָאז רעטייווצ רעד ןיא ןפיולטנַא ןעמונעג ןבָאה ןדיי רעזיר

 -ַאב ַא ןוא ץוש ַא ,טלקמ-םוקמ ַא טרָאד ןעניפעג קידנלעוו

 ןַאמרעקעב ןרהא ןיהַא קעװַא טלָאמעד זיא סע .שינעטלעה

 -רַאפ ךרוד ןעװעג ןיב ךיא עכלעוו טימ ,ןַאּפש לקנַאי ןוא
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 -רָאּפעד ןוא טסערַא רעייז זיב ןדנוברַאפ םינפוא ענעדיש

 ,עיצַאט

 געט ענעי ןיא טָאה עּפורג-רעביירש רעזירַאּפ רעזדנוא

 -רעּפרעק עטריזינַאגרָא ןַא יו ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא

 ןייק ןעוװעג טשינ רעמ ןענעז סע ,טושּפ-טסָארּפ לייוו ,טפַאש

 .רעביירש

 ןיא טָאה ןאמסידנארַא ןט-11 ןופ שזַאסַאּפ ַא ןיא ץעגרע

 דרעטכיד רעד ןטלַאהעגפיוא ךיז לביטש-םעדיוב לַאגעלמוא ןַא

 .1943 ביײהנָא זיב טרָאד ןטלַאהרעד ךיז ןוא יקסוָאלַאשזד .מ

 -ַאב רעזדנוא .ןכוזַאב טפָא םיא ןגעלפ ךיא ןוא קענעב .ק

 טסיירט ,ןגינעגרַאפ ךס ַא טפַאשרַאפ קידנעטש םיא טָאה ךוז

 ןבָאה רַאפרעד ןוא טסווועג טָאד ןבָאה רימ .טייקרעטנומ ןוא

 וצ ןעמוקעג ןענעז ןוא סַאג ןיא ןייג ןטימ טלעטשעגנייא רימ

 טייל-יײצילָאּפ עקידנרעיול וװ ,ָארטעמ יד קידנדיײמסיוא .םיא

 -כייל ַא רַאפ יז קידנצונסיוא ,ןענופעג טפֶא רעייז ךיז ןבָאה

 עשלַאפ ייווצ ,רימ ןגעלפ ,ןדַיי "ןּפַאכ,, ףיוא עקּפַאלוּפ רעט

 ,ךעלסעג עטסקיטייז יד ןכוזסיוא ,סעטַאל עלעג ןָא ,רעירַא

 ,טניירפ רעזדנוא וצ םולשב ןעמוקוצנָא ידכ

 רע סָאװ ןגָאלקַאב טּפָא רעייז ךיז טגעלפ יקסוװָאלַאשזד

 רע סָאד ארומ טָאה רע זַא ,הריד ערעסעב ןייק טשינ טָאה

 ךיז ןעניפעג שזַאסַאּפ םעניא תמהמ ,ןלַאפנײרַא ָאד טעװ

 ןפערט טפָא רימ ןגעלפ ןיקסוװָאלַאשזד .ןדיי טטכוזעג ךס ַא

 ןבלעז ןיא ,דיי םענעטלַאהַאב ןלַאגעלמוא ןַא ,רעדיינש ַא ייב

 סע .ןדיי עלַאגעלמוא ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ סע וװ ,זיוה

 ץָארט ,ךעליירפ קיסעמשינטלעהרַאפ ןעוװעג טרָאד זיא

 ךיז ,ָאידַאר םעד םייהעג ןרעה טרָאד טגעלפ ןעמ .ןעמעלַא

 ןדעי טימ ןעיירפ ךיז ,"רעריפ,, ןופ ןובשה ןפיוא ןעלציוו

 ןטָארב ןוא ייט ןכָאק -- ײמרַא רעטיור רעד ןופ גנַאגסיורָאפ

 גָאט ןצנַאג ַא .טסעג עבושח יד ,זדנוא ןייז דבכמ ףיוא לּפע

 ךיז טגעלפ סָאװ ,רעטצנעפ םייב ךַאװ ַא ןענַאטשעג זיא

 ןָא טשינ ןעמוק סע יצ שזַאסַאּפ ןיא ןקוקּפָארַא ןוא ,ןשיוט

 יד ףיוא ןעוועג זיא יײצילָאּפ זַא ,לָאמניײא .עקיטכעדרַאפ ןייק

 ,ריט יד ןסילשרַאפ וצ ןזיװַאב טשינ טָאה ןעמ ןוא ּפערט

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי 12 עלַא ןבָאה ,ןפָא ןעוועג דָארג זיא סָאװ

 ךיז ,ריט רעד וצ ןפרָאװעגוצ ךיז ,רעמיצ ןיא ןעניפעג ךיז

 טָאה ײצילָאּפ יד -- ןוא ןרעדנַא םוצ רענייא קידנקירדוצ

 םורֲא ױזַא ךיז ןבָאה ןדיי יד ןוא ,ןעמוקניײרַא טנעקעג טשינ

 .חוכ ןקידתופתושב רעייז ךרוד טעװעטַארעגּפָא

 טגעלפ ,וויטקעלָאק ןקיזָאד ןופ ןעמונעגפיוא ןרעוװ ןכָאנ

 -םעדיוב ןעמייהעג ןייז ןיא ןריפפיורַא יקסווָאלַאשזד זדנוא

 -גיא ןוא טייקיאור ןיא לסיבַא ןעגנעדברַאפ וצ ידכ ,לביטש

 סָאװ ,רעדיל עטצעל ענייז ןענעייל זדנוא טגעלפ רע .טייקמיט

 לַאפ רעד .שיזיוצנַארפ ןיא ןוא שידיי ןיא ןבירשעג טָאה רע

 ןיא ןוא ןעגנוגנידַאב עקיזָאדיד ןיא טביירש רע סָאװ ,אפוג

 -ַאס רענעטלַאהַאב טימ טליפעגנָא ךימ טָאה ,געט עקיזָאדיד

 .ע"צקַאפסיט

 -עגרעביא זיא'ס ןוא טרעיודעג טשינ טָאה גנַאל רעבָא
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 עיצקַאפסיטַאס ןיימ ןוא רעטכיד ןופ דיל סָאד ןרָאװעג ןסיר

 -ַאששד : רעױדַאב ןוא קיטייו רעסיורג ַא ןטיברַאפ טָאה

 טסערַא ןייז ןופ לַאפ רעד .ןעמונעגוצ ןרָאװעג זיא יקסווָאל

 -ברודַא זיא רע .רעקילעפוצ ַא ,רעּכעלסירדרַאפ א ןעוועג זיא

 טרַאװעג ןבָאה ןטנעגַא-ײצילָאּפ ןעוו ,גנַאגנייא ןיא ןעגנַאגעג

 -ַאשזד לייוורעד ייז ןבָאה ,קידנטרַאװ ױזַא ןוא ןצעמע ףיוא

 םיא ןוא (ןטנעמֹוקָאד) ןריּפַאּפ ףיוא טגערפעג ןיקסווָאל

 ןרָאװעג יורפ ןייז זיא םורַא געט עכעלטע ןיא .ןעמונעגטימ

 -עג ךיז טָאה יז וװ ,לָאטיּפש-דלישטָאר ןופ ןעמונעגסױרַא

 .קנַארק קידנעייז ,ןענופ

 טָאה רע זַא ,טסוװַאב ךָאנ רימ זיא ןיקסווָאלַאשזד ןגעוו

 ןופ ןצעמע וצ טגָאזעג טָאה רע זַא ןוא רעטנומ טליפעג ךיז

 : ןרעו טריטרָאּפעד ןרעפ ןעזעג םיא טָאה סָאװ ,עטנעָאנ ענייז

 ,"קלָאפ ןשידיי ןיפ לרוג םעד לייט ךיא,,

 -ַאשוד ןכוזַאב געלפ ךיא סָאװ ,טיי: רעבלעזרעד ןיא

 ןכעלטפירש ןקידרדסכ ַא ןטלַאהעגנָא ךיא בָאה ,ןיקפווָאל

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמרעקעב ןרהא טימ טקַאטנָאק

 -רַאּפעד ןיא ,עיִאקע עלעטעטש םעניא ,"ענָאז רעיירפ,, רעד

 עני ןבירשעג רעהפיוא ןָא טָאה רע וװ ,רדנע טנעמעט

 .רעכיב-גָאט

 ןשיװצ טביולרעד ןעוועג זיא סָאװ ,רעקרַאפ-טסָאּפ רעד

 ,לטרַאק-טסָאּפ ַא ןיא זיולב ןענַאטשַאב זיא ,סענָאז עדייב

 ףיוא לטרַאק-טסָאּפ עקיזָאדסָאד טצונעגסיוא עקַאט רימ ןבָאה

 -כרודַא ךיוא ךיז ןבָאה רימ רעבָא ,ךיז ןקידנעטשרַאפ וצ

 עקידחוירב ,עסיורג ןיא תוכיראב םעלַא ןגעװ טסעומשעג

 -גַא רעד ןיא ענָאז :ײא ן'פ ךעלקעּפ ןקיש יװ ,תויה .ווירב

 ןטלַאהרעד טפָא ךיא געלפ ,טביולרעד ןעוועג זיא רערעד

 רעױּפ ַא יב טעברַאעג טָאה רעכ"עוװ ןענַאמרעקעב ןופ

 -נַא ןוא זעק ,רעטוּפ .רעייא עכעלטע ןשיװצ ווו ,ךעלקעּפ

 ךָאנ טקעטשרַאפ ץעגרע ןעניפעג ךיא געלפ ,ןכַאז עטוג ערעד

 .ווירב סנַאמרעקעב -- עטסעב יד עקַאט ןוא ,ךַאז עטוג ַא

 ןקיש וצ סָאװ טַאהעג טשינ ןענַאמרעקעב בָאה ךיא יװ ױזַא

 ןכַאזזייּפש ןיא ןוא ,ןפוא ןבלעז ןפייא םיא ןרעפטנע ןיא

 ןופ זיא ,ָאי ןעװ וליּכַא ןוא טקיטיונעג טשינ דיז רע טָאה

 טָאטשנָא םיא ךיא בָאה ,ןקיש וצ סָאװ ןעוועג טשינ זירַאּכ

 -סיוא בָאה ךיא .לקעּפ-"רעדיילק. ַא טקישעג ,לקעּפיזײּפש ַא

 יז ןַא וליפַא סָאװ ,עטַאמש ַא ,שובלמ טלַא ןַא ןענופעג

 ,יקילגמוא ןיק טשינ ךיוא זיא געװ ןיא ןריולרַאפ טרעוו

 -רעקעב וצ ווירב ַא טקעטשרַאפ טּוג ךיא בָאה ריא ןיא ןוא

 -רעד קירוצ ךיא געלפ סנַאמרעקעב לקעּכ ןדעי ןיא .ןענַאמ

 ןופ ןבָאה רעדיװ לָאז ךיא ידכ ,שובלמ עטלַא סָאד ןטלַאה

 עטַאמש יד טָאה יװַא .םיא רַאפ "לקעּפ, ַא ןכַאמ וצ סָאװ

 ןוא רערעדנַא רעד ןיא ענָאז ןייא ןופ טרילוקריצ רדסכ

 -עב ןופ גָאט ןקירעיורט םעד זיב טנידעג ןייפ רעייז זדנוא

 .טסערַא סנַאמרעק

 גנודניברַאפ ןטלַאהעגנָא ךיוא ךיא בָאה ןפוא ןבלעז ןפיוא

 .ןַאּפש לקנַאי טימ



 ציִאקע עלעטעטש ןיא ןייז סנַאמרעקעב ןופ טייצ רעד ןיא

 יד ןיגרעבירַא םייב ,יורפ ןייז ןעמונעגוצ ןרָאװעג זיא

 ךיוא ןוא ןַאמ ריא וצ ןעמוק קידנלעװ ,עיניל-עיצַאקרַאמעד

 קידנטעברַא ןלַאפעגניירַא זיא סָאװ ,ץרּפ ןוז רעקירעי-19 ןייז

 -מוא רעטעּפש ןענעז עדייב .טנגוי רעשיטסינַימָאק רעד ןיא

 .ץיוושיוא ןיא ןעמוקעג

 -רעקעב ףיוא ןבָאה ןוז ןוא יורפ ןייז ןופ טסערַא רעד

 רימ וצ ווירב עמייהעג ענייז .טקריוועג קיטלַאװעג ןענַאמ

 טָאה רע .טיײקנגָאלשרעד ןוא רעצ טימ לופ ןעוועג ןענעז

 עלעטעטש-קעה ןפרָאװרַאפ ןייז ןיא ןוא טשרעהַאב רעבָא ךיז

 גָאט .טייקיטעט עשירעלעטשטפירש ןייז טצעזעגרָאפ רעדיוו

 סָאװ ,רעכיב-גָאט ענייז רעביא טעברַאעג רע טָאה טכַאנ ןוא

 .טנעָאנ ךעלבייל ןרָאװעג םיא ןענעז

 ןעמ טָאה זירַאּפ ןיא .1943 רַאורבעפ ןיא ןעוועג זיא'ס

 רעד ןיא ןדיי ןשיוװצ ןטסערַא ענעמוקעגרַאפ ןגעוו טדערעג

 העידי ַא ףיוא טרַאװעג ורמוא טימ בָאה ךיא ."ענָאז רעיירפ,

 -טסָאּפ ַא ןעמוקַאב רָאג בָאה ךיא רעבָא ,ןענַאמרעקעב ןופ

 ןבלעז זיא גרעװדנַאג עשטנח  ןידניירפ ןייז ןופ לטרַאק

 -סערַא זיא ןַאמרעקעב זַא ,רימ טביירש עכלעוו ,עלעטעטש

 ןעמַאװצ .סריג רעגַאל ןיא ךיז טניפעג ןוא ןרָאװעג טריט

 -טסָאּפ ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה סנגרָאמוצ .ןַאמ ריא טימ

 -צעל ןייז יו ןעוועג זיא'ס .אפוג ןענַאמרעקעב ןופ לטרַאק

 ,ךָאגַאװ ןיא ןבירשעג ,גנונעגעזעג ַא יװ ,רימ וצ ןכייצ רעט

 -נַארפ ןיא טביירש רע .עיצַאטרָאּפעד ןייז ןופ געוו ןפיוא

 : תורוש עכעלטע שיזיוצ

 ,1943 6-3 םעד

 ! טניירפ רערעייט ןיימ

 .גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא ןַא וצ געוו ןיא ךיא ןיב טָא ןוא

 -ניא טנייה .רַאורבעפ ןט-23 םעד ןעמונעג ןרָאװעג ןיב ךיא

 םענ ךיא ! טקידנעעג זיא"ס .יסנַארד ןופ טקישעגּפָא ירפרעד

 .םורַא קרַאטש ריד

 ןרהא טניירפ ןייד |

 ןפרָאװעגסױרַא וווצעגרע טָאה ןאמרעקעב סָאװ ,לטרַאק סָאד
 סָאװ ןוא ,תונברק טימ ןטקַאּפרַאפ םעד ,גוצ ןקידנפיול ןוכ
 -ָאנ ןוא עשימייה ױזַא ךָאד ןוא רימ עטנַאקַאבמוא ,עדמערפ
 דרע'רד ןופ ןביוהעגפיוא סע ןבָאה ןזיוצנַארפ ןופ טנעה עטנע
 ןוא טנַאה רעד ןיא סע טלַאה ךיא .טקישעגרעביא סע רימ ןוא
 סע טעװ רימ ךיז טכַאד טָא .טימרעד ןדיישעצ טשינ ךיז ןעק
 ,ןטַארד ןוא ןטַארק ,ןרעיומ ןדיינש טעוו'ס ןוא ףלח ַא ןרעוו
 רָאנ לעװ ךיא סָאװ ,לגרָאג ןשטייד ןדעי ןדיינש טעװ סע
 .ןעזרעד

 .טקידנעעג זיא'ס זַא ,לטרַאק ןייז ןיא טביירש ןַאמרעקעב
 עקַאט םיא ךיא לעװ ? ןכייצ רעטצעל ןייז עקַאט סָאד זיא

 -רַאפ ,ערעווש יד טימ ןריפקעװַא ןכָאנ ? ןעז טשינ רעמ

 ןוא ןעיורפ ערעגנַאװש ,עקנַארק ,טייל עטלַא ,ןגוצ עטּפָאטש

 טכַאמעג טשינ רעמ ךיז ךיא בָאה ,רעדניק-גייז טימ ןעיורפ

 עקידרדסכ יד ןופ ןליצ עשינָאלווייט יד ןגעוו סעיזוליא ןייק

 ערעייט עניימ ןופ לרוג םעד טנייװַאב בָאה ךיא .סעיצַאטרָאּפעד

 ,ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןענעז עכלעוו ,טניירפ

 -רָאפ ערעסעב ןעמעננָא ןגעוו ךיז ןטכַארטרַאפ ןביוהעגנָא ןוא

 -עג רדסכ ךיז ןבָאה ןעגנוכוז-ייצילָאּפ יד .ןעלטימ-טייקיטכיז

 ףיוא שזַאטַאּפ ןקיטיוק ,םענעפרָאװרַאּפ ןיא רעמיצ ןיימ .טרעמ

 בָאה ךיא .רעכיז טשינ ןרעוװ ןביוהעגנָא טָאה ןַאטנָאמלינעמ

 -רעד בָאה ךיא .טנגעג רעטייווצ ַא ןיא ןגָארטעגרעביא ךיז

 טימ ןענעגעזעג וצ ךיז ןעמוקסיוא רימ ןעק גָאט ןדעי זַא ,טליפ

 -סונַאמ עניימ עלַא טימ טנגעזעג לכ-םדוק ךיז ךיא בָאה ,ץלַא

 ,טניירפ ןוא רעניימ ןכש ַא ,רעניַארקוא ןַא סָאװ ,ןטּפירק

 רעודנוא ןופ רעלעק ַא ןיא ןבָארגַאב ןפלָאהעג רימ טָאה

 ןיק קידנעייז טשינ ,רע זַא ,טנכערעגסיוא בָאה ךיא .זיוה

 ןעמ ןעוװ ,טייצ יד ןבעלרעד וצ לזמ רעכיג ןבָאה טעװ ,דיי

 ןכָאנ .טּפירקסונַאמ עניימ ןבָארגסיױא ןענעק קירוצ טעװ

 יו ,שינעבערגַאב רעד ןופ טרָא סָאד טכיילגעגסיוא ןבָאה

 ףיוא םלצ ַא לדיר ןטימ טכַאמעג רע טָאה ,טשינרָאג לָאמניײק

 ןיב עלייוו ַא .ךיז ןעניפעג םיבתכ יד וו ,ןמיס ַא ,טנַאװ רעד

 קידנענעק טשינ ,רבק ןגייא ןיימ ףיוא יו ןענַאטשעג ָאד ךיא

 ךָאנ ךיא לעװ .קעװַא ןיב ךיא ןוא ,טרָא ןופ ןסיײרּפָא ךיז

 ? טרָא סָאד ןבָארגפיוא ןוא ןעמוקקירוצ ָאד לָאמַא

 -וצרָאפ ןליוו ַא טשרעהַאב ךימ טָאה הריד רעיינ רעד ןיא

 -נָא בָאה ךיא ןוא .ןַאמרעקעב ןרהא ןופ ךוב-גָאט סָאד ןצעז

 -נָא ןקיזָאדמעד ןגעו המדקה ַא טימ לכ-םדוק ןוא ,ןביוהעג

 ךיא רעבָא ,ןָא בייה ךיא זַא ,ביירש ךיא רעכלעוו ןיא ,בייה

 ןוא ןקידנע לעװ ךיא ןענוגנידַאב ערעסָאו ייב טשינ סייוו

 -קנַארפ טַײרּפַאב ַא ןיא ןטפעה עניימ ןעז ךָאנ לעװ ךיא יצ

 ןעמעוו ייב ,דיי ַא לייוו ,ןעזעג טשינ עקַאט ייז בָאה ךיא) ךייר

 (.טנערברַאפ ,רַאפעג ַא ןיא קידנעייז ,ייז טָאה ,ןעוועג ןענעז ייז

 ןופ ןליפעג עטשימעג טימ ןביירש ןביוהעגנָא בָאה ךיא

 זיא ןַאמרעקעב סָאװ -- קיטיײװ ןופ .שנַאװער ןוא קיטייו

 שנַאװער ןופ ןוא ןטערטרַאפ םיא ףרַאד ךיא סָאװ ןוא ָאטשינ

 ןייז ןצעזרָאפ לָאז סָאװ ,רעװ ןבילברַאפ ךָאנ זיא סע סָאװ --

 .קרעוו

 ןופ ךיז ןסייר טנעה עניימ יו טליפעג ךיא בָאה ! ןצעזרָאפ

 .רעגניפ עניימ ןופ ךיז טסייר ןעּפ ןיימ יװ ןוא ףוג ןיימ

 ןופ לוק-רעדיוו עטייוו סָאד טרעהעג ךיא בָאה -- ! ןצעזרָאּפ

 -צעל רעייז יוו ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,רעדירב עקידנדייל עניימ

 .רעגַאב רעט

 ןיא ןטכייל לָאז קנעדנָא רעקיטכיל דעזיז ידכ -- ! ןצעזרָאפ

 .טרָאװ שידיי טקינייּפרַאפ רעזנוא
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 4 0 ?װָאלס .ח ריד

 רעיז

 ַא ןיא הבצמ ַא .טיוט ןופ ןמיס ןייק טשינ זיא הבצמ ַא

 .ןבעל ןופ ןמיס

 ןופ ןורכז םעד טקיביײארַאפ ,ףיוא טייג סָאװ ,ןבעל טָאד

 קידנרעדילגנײרַא -- טקיביײארַאפ .ןעגנַאגרַאּפ זיא סָאװ ,ןבעל

 .ךשמה ןקידרעּפכורפ ַא קידנּפַאש ,ךיז ןיא סע

 ךָאנ הבצמ עטשרע יד סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ רעניז זיא

 דעבורח רעד ןיא ,טלעטש רעבייוש עשידיי ענעמוקעגמוא

 ךָאנ .ךיירקנַארפ ןופ בושי רעשידיי רעד ,עּפָארײא רעשידיי

 -יוצנַארפ רעד טָאה ,עפָארטסַאטַאק-רעלטיה רעקיליורג רעד

 יד ףיוא טלעטשעג ךיז רעטשרע רעד בושי רעשידיי רעשיז

 ןלעטשפיוא ,ןדנווװ ענייז ןלייה ןעמונעג רעטשרע רעד ,טיפ

 ןוא טעּפמיא טימ ,ןעיוב יינספיוא ,ןעמייה עטסיוװרַאפ ענייז

 -סקלָאפ עשידיי עבלעזיד .ןבעל שידיי טגייווצרַאפ ַא ,תונשקע

 -עג יז ,ךָאי-יצַאנ ןקיטולב ןרעטנוא ,ןבָאה עכלעוו ,תוחוכ

 טנַאה ,אנוש ןקיטכעמ ,ןעמַאזיורג' ןפיוא רעוועג טימ ןפרָאװ

 תוחוכ-סקלָאפ עבלעזיד ,קלָאפ ןשיזיוצנַארפ ןטימ טנַאה ייב

 קירוצ ןערב טימ ןכרָאװעג גנואיירפַאב רעד ךָאנ ךיז ןבָאה

 -נעקנעדעג ,ךיירקנַארפ יא בושי ןשידי ַא ןעיובפיוא

 םוטנדיי ןשיזיוצנַארפ ןופ טפלעה עטסערג יד וַא ,טוג קיד

 .קלָאפ ןשיזיוצנַארפ םעד ןבעל סָאד ןעקנַאדרַאפ ,וצ טָאה

 רַאפ הבצמ רעד ףיוא טצירקעגסיוא ןענעז ןעמענ ןצרעפ

 זיולב ןוא .ךיירקנַארפ ןופ רעביירש עשידיי ענעמוקעגמוא יד

 :טייטש ,רעלדַאנ עינומ ןופ ןעמָאנ ןגעקטנַא ,םענייא ןגעקטנַא

 רעשיזיוצנַארּפ ףיוא טור שַא סרעלדַאנ עינומ ."רבקנ הפ,

 עטקיניײּפרַאפ ענייז ןופ ןייבעג רעד ןעמוקעגניהַא זיא ווו .דרע

 טרעדיײלשעגקירוצ יז טָאה חצור ןופ טנַאה יד ?םירבח-ןעּפ

 -וצמוא ייז ידכ זיולב רעבָא ,ןריובעג רעייז ןופ דנַאל םעניא

 ןוא ץיושיוא ןופ סנוויוא-ךלַאק יד ןיא ,טרָאד ןעגנערב

 .קענַאדיַאמ

 ,רעלייצרעד ,רעטכיד זנוא ןופ ענעסירעגקעװַא עלַא טעמכ

 ןזיװַאב ןבָאה יז רעדייא ךָאנ ןעמוקעגמוא ןענעז רעקיטירק

 זיא םַאנסיוא ןַא .טייקפייר עשירעלטסניק רעייז ןכיירגרעד וצ

 -רעּפ רעשירעפַאש-טּפיױה סנעמעוו ,יקסוװוַאשרַאװ רזוע זיולב

 עקירעביא יד .רעקידכיירקנַארפ-רַאפ ַא ךָאנ ןעוועג זיא דָאי

 ןטימ ,אפוג ךיז טימ --- המחלמ טריפעג ךָאנ עלַא טעמכ ןבָאה

 רעשירעלטסניק רענעגייא וצ ךיז קידנעװעטנורג -- טרָאװ

 -יירגרעד וליפא ביוא .חסונ םענעגייא וצ ןוא טייקכעלנעזרעּפ

 יד ןכָארּפשטנַא ןעמעלַא ייב קידנעטש טשינ ןבָאה ןעגנוכ

 תודע קידנעטש רעבָא יז ןבָאה ,ןטסעמרַאפ עשירעלטסניק

 ,טנַאלַאט ףיוא ,ןטייקיאעפ ףיוא טגָאזעג
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 השורי

 -ייוו שטָאכ --- זיא ןוא ןעוועג זיא ךיירקנַארפ עשידיל סָאד

 רעסיורג רעד ןופ קעה רענעפרָאװרַאּפ ַא ןבילברַאפ -- רעקינ

 רעד ןופ עינָאלָאק עשיטָאזקע-בלַאה ןימ ַא ,טלעוו רעשידיי

 סָאד .עילָאּפָארטעמ רעשידיי רעשיאעּפָאריײא-חרזמ רעסיורג

 וליפא) ןרָאװעג ןפַאשעג ךיירקנַארפ ןשידיי ןיא זיא סָאװ ,לסיב

 ַא ןיא ןקעטש ןביילב טגעלפ ,(טייקיטרעווכיילג רעלופ :ַא ייב

 -לַא רעד ןופ ךַאילש ןסיורג םוצ ןגָאלשכרוד ךיז ןטלעז ,טייז

 ןעװעג לח ,בגא ,זיא סָאד ,רוטַארעטיל רעשידיי-ךעלטלעוו

 ךיז ןענעז טָאװ ,?סעינָאלָאק,, עשידיי ערעדנַא עלַא ףיוא ךיוא

 -גוזַאב ,דרע רעד ןופ ןקע עלַא ןיא ןסקַאװעצ ךיירלָאצ ױזַא

 .טרעדנוהרָאי לטרעפ ןטצעל ןופ ךשמב סרעד

 ."נַארפ ןופ רעביירש עשידיי יד סָאװ ,רַאפרעד עקַאט ןוא

 ןצנַאג םעד ךיז ףיוא טליפעגּפָא קידקיטייוו יװַא ןבָאה ךיירק

 ,"םזילַאינָאלָאק ןשידנַאל-שידיי, ןופ רַאפעג יד ןוא ןיזמוא

 : ןצרּפ ןופ רעטרעװ יד טרזחעג קידתונשקע ױזַא ייז ןבָאה

 -- ןרוטלוק עלַאקָאל ןייז וצ ןרעהפיוא לָאז סע ,ןליוו רימ,,

 ענײמעגלַא ןַא ,רוטַארעטיל ענײמעגלַא ןַא ןכַאשַאב ןליוו רימ

 ,"רוטלוק

 ַא רעקיניוװ ןכב זיא ענעמוקעגמוא יד ןופ השורי יד

 -יה ש  ַא יװ ,טרָאװ ןופ ןיז ןגנֶע ןיא ,עשירַארעטיל

 יעכעלטּפַאשלעזעג - שירעב

 ןרעוו ןענעק השורי רעקיזָאדרעד ןופ ןוויטָאמ-טּפיױה יד

 : ןפוא ןקידנגלָאפ ןפיוא טרימוזער

 .קלָאפ רעזנוא וצ טײקײרט ןוא עביל (א

 טָאבעג רעטסקילײה ןוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד --

 -ּפָא רעייז טיול ענעדישרַאפ .ענעמוקעגמוא יד ןופ ןדעי רַאפ

 טיול ענעדישרַאפ ,גנואיצרעד ןוא רעטלע רעייז ,גנומַאטש

 טפָא טָאבעג עקיָאדסָאד יז ןבָאה ,ןעגנוסַאפפיוא ערעייז

 .םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא טשטיײיטרַאפ ןוא ןעמונעגפיוא

 -וצ טַאהעג ענייא ןבָאה ,קלָאפ םוצ עביל רעבלעזרעד תמחמ

 רעד -- עטייווצ יד ,רבע םוצ רעמ ןקילב ערעייז טדימשעג

 ,קלָאפ םוצ טייקיירט רעבלעזרעד תמחמ .דיתע םוצ רקיע

 יד ,סעיצידַארט עסיוועג ןעוועדנופנייא וצ טכוזעג ענייא ןבָאה

 ןוא ענייא ייס .ןכערב וצ סעיצידַארט עבלעזיד --- עטייווצ

 טייקיירט ןוא עביל זַא ,טסווועג רעבָא ןבָאה עטייווצ יד ייס

 -סקלָאפ עשידיי יד וצ טייקיירט ןוא עביל טסייה ,קלָאפ םוצ

 ןופ טלעװ ַא רַאפ ףמַאק רעיײז וצ ,ןבעל רעייז וצ ,ןסַאמ

 .טייקיטכערעג ןוא רשוי

 .טרָאװ ןשידיײ םוצ טײקײרט ןוא עביל (ב
 ,ןפוא ןייז ףיוא ,ןעוועג זיא ענעמוקעגמוא יד ןופ רעדעי--
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 ןַא ,רעטיר, ַא ןייז וצ טבערטשעג תוחּפה לכל טָאה רעדָא

 ,טרָאװ ןשידיי ןופ ?רעמַאזגיובמוא ןוא רענעקָארשרעדמוא

 וליפא ,טרָאװ ןשידיי ןטגָאלּפעג םוצ עביל עטצענערגַאבמוא

 רַאפ סע טלַאה ןעמ ןעוו (!רערעמ ךָאנ -- ןַאד אקווד ןוא) ןַאד

 ןשידיי םוצ טייקיירט עטצענערגַאבמוא .טָארדַאָב קידהנכס -

 ץלַא ןגעק -- קיטיונ ביוא ,קידנעטש ןוא םוטעמוא טרָאװ

 טשינ ,טרָאװ ןשידיי ןרַאפ ץרא-ךרד רעפיט .ןעמעלַא ןגעק ןוא

 ןופ ,ןפַאש םענעגיא םענופ טנעמורטסניא ןרַאפ יװ זיולב

 סע לייו ,רעמ ךָאנ רָאנ ,טלעװ רעקיטסייג רענעגייא רעד

 -סקלָאפ עשידיי יד ןופ דיירפ ןוא דייל ןופ טרָאװ סָאד זיא

 רעד ,שדוק-ןושל רעקיטנייה רעד ,טלעוו רעד רָאג ןיא ןסַאמ

 ןשידיי-ךעלטלעװלַא ןופ טנעמורטסניא-גנופַאש רעקיצניײא

 ,רצוא-רוטלוק

 ןשיהיי ןןופ ציסימ רעד טַײקײרט 6

 ןייז ףיוא טָאה ענעמוקעגמוא יד ןופ רעדעי -- .רעבײרש

 רעכעלטפַאשלעזעג ַא ףיוא יװ ,טקוקעג ףורַאב ןשירעביירש

 יװ טכַארטַאב ךיז ,ןפוא ןייז ףיוא ,טָאה ייז ןופ רעדעי .עיסימ

 -ונעגפיוא עיסימ עקיזָאדיד ןבָאה עלַא טעמכ .רובצ-חילש ַא

 םוצ טנעָאנ ןייז וצ טבערטשעג :רעגייטש ןשיצרּפ ןפיוא ןעמ

 ,יד ןשיװצ ןענופעג ךיז ,ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ןבעל-רוטלוק

 -ינַאגרָא סָאװ ,ןרעטנומ סָאװ ,ןויטַאיציניא עיינ ןקעוו סָאװ

 טשינ ,קלָאפ ןשיװצ טרָאװ רעייז ןגָארטעג ייז ןבָאה עלַא .ןריז

 קידנגייל טשינ ,ןטייקירעװש םוש ןייק רַאפ ךיז קידנלעטשּפָא

 .קזוח וליפא ןוא לוטיב ,שינעדנעטשרַאּפמוא ףיוא טכַא ןייק

 ,טליפרעד ייז ןבָאה רעביירש ןשידיי ןופ עיסימ עקיליײה רעייז

 ,קידנעטש ןוא םוטעמוא ,תוירחא רעפיט טימ ,הדובע ןַא יו

 -יטולב רעד תעב ןוא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא וליפא

 טָאה טרָאװ ןשידיי ןדעי רַאפ ןעװ ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעק

 ןייז טימ טָאה ףרָאדנעצ .ש .י רעטכיד רעד .טיוט טָארדעג

 -רעגַאל ענייז ןופ טומ םעד טקרַאטשעג "עיוויטיּפ ןופ דיל;

 ןיא קלח ןסיוועג ַא טרָאװ ןייז טָאה עקַאט רשפא ןוא םירבח

 -סיוא רעייז קנַאדַא ,ןענעז עטרינרעטניא עקיניײא סָאװ ,םעד

 -עטשטפירש רעד .םוקמוא ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג ,רעיוד

 הפוקת רעד ןיא ,גָאט ךָאנ גָאט טָאה ןַאמרעקעב ןרהא רעל

 -גָאט ןייז ןיא ןגָארטעגנײרַא ,רָארעט-רעלטיה ןטסקילױרג ןופ

 רעד טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא .תוירזחא-יצַאנ עלַא ךוב

 עשידיי טריטקַאדער רעלדַאנ עינומ טסילַאגרושז ןוא רעטכיד

 -עג זיא ןוא ךוב-למַאז ןשידיי ַא וליפא טיירגעג ,ןבַאגסיוא

 .עיסימ-רעביירש ןייז ןריפסיוא םייב ןלַאפ

 -ימעגלא ןופ טידיא העד טײקײהט (חי

 = .הו טלוק רפעשידײ רעכעלטלצמלא .הענ

 ייר רעטשרע רעד ןיא ןענַאטשעג ןענעז ענעמוקעגמוא יד

 -טלעװלַא םענופ ןטסידנַאגַאּפָארּפ ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ

 קידתונשקע עלַא ןבָאה ייז .1937 ןיא סערגנָאק-רוטלוק ןכעל

 עשידיי יד ןעלדנַאװרַאפ ןופ עיידיא רעד רַאפ טפמעקעג

 ערעונוא ןיא .רוטלוק רעניײמעגלַא ןייא ןיא "ןרוטלוק עלַאקָאל;,

 ןשיאעּפָאריײא-חרזמ ןופ ?עילָאּפָארטעמ,, עסיורג יד ןעוו ,געט

 דנַאל-שידיי ןיא ןבָאה רימ ןעוװ ,ןרָאװעג בורח זיא םוטנדיי

 עשידיי יד ךיוא לייוו) ?סעינָאלָאק,, זיולב ,?ןצניװָארּפ , זיולב

 ביוא ,ץניוװָארּפ ַא יװ רעמ טשינ ןענעז ןטַאטש עטקינייארַאפ

 טשינ בושי ַא ןופ טייקסיורג-רוטלוק עתמא יד טסעמ ןעמ

 ןופ גנוטיײדַאב רעד טיול טשינ וליפא ןוא לָאצ רעד טיול

 םענופ ףיט ןוא טיירב רעד טיול רָאנ ,רעפַאש-רוטלוק ענייז

 ,(רעמענּפָא ןוא רעפַאש ןשיוצ ןָא טייג סָאװ ,רעקרַאפ-רוטלוק

 יד ןטלָאװ ,עטכישעג רעזדנוא ןיא ןברוח ןטסערג ןכָאנ ,טציא

 ,לָאמַא יו תונשקע ךָאנ רעמ טימ ,טפמעקעג ענעמוקעגמוא

 רעטקינייארַאפ ,רעסיורג ןייא ןופ עיידיא רעשיצרּפ רעד רַאפ

 -ידיי רעטקינייארַאפ רעסיורג ןייא ןופ ,רוטַארעטיל רעשידיי

 ,רוטלוק רעוװיסערגָארּפ רעש
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 -וקעגמוא יד ןופ השורי רעקיזָאדרעד ןופ טסייג ןטימ לָאז

 -ידיי רעצנַאג רעד ןעגנירדכרוד ךיז רעביירש עשידיי ענעמ

 טעװ םישודק יד ןופ הבצמ יד .ךיירקנַארפ ןופ בושי רעש

 בעל רעזדנוא ןופ לייט רעשירעּפַאש ַא ןרעװ םורַא יױזַא
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 ןיוועלש .ב

 ןאמרעקעב זרהא
 ןרָאי יד ןיא .1897 ,עקסַאלדָאפ-אלאיב ןיא ןריובעג

 ןיא טעברַא-גנַאװצ ףױא טפעלשרַאפ 8

 רעד ןיא טריזיליבָאמ 1918 ןיא .ץיימ .א טרופקנַארפ

 טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלַאפעגניירַא ,ײמרַא רעשיליופ

 -ילימ ןופ ךיז טרעקעגמוא 1922 ןיא .ןערוילטעפ וצ

 ןיִא 1926 טניז .1926 זיב עשרַאוװ ןיא טבעלעג ,רעט

 -ערפ,, רעניטנעגרַא רעד ןיֹא טעברַאעגטימ .זירַאפ

 "לַאנרושז רעזירַאּפ, ,(ירַאפ) "עסערפ עיינ, ,"עס

 רעכיב טכעלטנפערַאפ .סעבַאגסיוא ערעדנַא ליפ ןוא

 ןַאמזאלג .ב ,םנַארפ לָאטַאנַא ,יקסוועיָאטסָאד ןגעוו

 -יא סעיפַארגָאנָאמ : טפירקסונַאמ ןיא .ָאקמיב .פ ןוא

 -ארגָאיבָאטיױוא ןַא ,ַאלָאז ,סיברַאב ירנַא ןענינעל רעב

 גירק-טלעוו ןטייוצ ןופ טייצ רעד ןופ ךובגָאט ,עיפ

 .1943 ץרעמ ןט-6 םעד טריטרָאפעד .ערעדנַא ןוא

 זאמרעקצעב ורהא זופ זפאש ווא ובעל סאד

 -אכ רעד וצ ןו-טנָאק יד ןפיַאוונָא םייב טרעטיצ טנַאה יד

 -ינפירש םענופ טלַאטשעג רעקיטכיל רעד ןופ קיטסירעטקַאר

 -ץגקעווַא זיא טָאװ ,ןַאמרעקעב ןרהַא רעריטרַאמ ןוא רעלעטיש

 -רעּפ-ילב ןשירעפעש עמַאס ןייז ןיא זדנוא ןופ ןרָאװעג ןסיר

 -מוא םעד סָאװ ,עכָאּפע ןַא ןוא הביבס ַא ןופ טסקַאװ רע .דָאי

 -גוא ןיא םויה-דע ךָאנ רימ ןגָארט ןרעייז רעביפ םעד ןוא ור

 -עג רעירפ טשינ זדנוא ןיא טעװ טולב סָאד ןרעדָא ערעז

 -עכייצנָא יינספיוא ןעזרעד טשינ ןלעװ רימ זיב ,ןרעװ טליטש

 -ייז ןופ גנוכעלקריוורַאפ רעד ֹוצ טריפ סָאװ ,געוו םעד ךיז ןענ

 קידתינשקע ױזַא ןבָאה יז עכלעוו רַאפ ,ןעמיורט ענייש ערע

 .טפמעקעג ןוא טבעלעג

 רעד ,תומחלמיטלעוו עדייב ןשיװצ ןופ עכָאּפע יד זיא סָאד

 -יא ּפָארַא-גרַאב ןוא ףױרַא-גרַאב רעזדנוא ןופ שרַאמ-ןגַאזגיז !

 עשידיי יד .ריטלוק רעשידיי רעד ןיא יװ ,ןבעל ןשידיי םענ

 -שרע רעד ןוכ רַאטשָאק ןכָאנ זיא עּפָאריײא-חרזמ ןיא טנגוי

 עטקרַאטשעג ַא סױרַא דָאב-טולב רעשיטסילַאירעּפמיא רעט

 -סגנילירפ עדניל יד טמעטַאעגנייא ןעגנול עלופ טימ ןוא

 ,ןגנוי םענופ ןוטעג זָאלב א נעט ענעי ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטניוו

 ןַא ןופ טעּפמיא ןטימ .דנַאברַאפנטַאר םענעמוקעג-ןבעל םוצ

 ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ייז ןבָאה ,לַאפרעסַאו םענעכָארבעגפיוא
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 ,סעיצידַארט עקירעביא ןופ למיש םענעסערפעגנייא םעד ךיז

 טעטנעפעג טלָאמעד זיב ןבָאה סָאװ ,ןלייטרורָאפ עכעלניילק

 ןבָאה ייז -- ןבעל ןשידיי םעניא ןעמיוצ טלעטשעגקעװַא ןוא

 ךיז טָאה סע .ועטיירפַאב ןוא רעיירפ לָאמַאטימ טליפרעד ךיז

 םעניא ךיוא זא ןּוא ןרָאװעג רעגנוי זיא טלעוו יד זַא ,טכאדעג

 .טניישעגפיוא ךדעלדנע ןוז יד טָאה ןבעל ןשידיי ןרעטצניפ

 רוד ןשידיי ןגנוי םענעי ייב עיגרענע עטרילומוקַא יד טָא

 ןעמערוטשוצסיוא טכוזעג רַאבלטיממוא טָאה רעכערב-ןעמיוצ

 רעד ,סנאסענער-רוטלוק רעשידיי רעסיורג רעד ןענַאדנופ .ךיז

 גנוװשפיוא רעד ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ ילבפיוא

 רעסיורג ַא ןופ םיקפיוא רעד ,ןעײטרַאּפ עשידיי עסיורג יד ןופ

 -וטיטסניא עשידיי ןופ ,גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעשידיי

 עשירעפַאש עקיטכעמ ןוא עיינ ןופ שרַאמפיוא רעד ןוא סעיצ

 -עגקעיוַא ןבָאד סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא תוחוכ

 יד ןעוועג זיא'ס .טרעדנוהרָאי ןצנַאג ַא ףיוא םתוח רעייז טגייל

 -= ןעמרָאפ עיינ ןיא ץלַא ןסיגוצרעביא ןשינעכוז ןופ טייצ

 רעסאוװ עקידנע יטש סָאד .ןבעל יינ ַא ןופ גנוקיטלַאטשעג יד

 ןיוש זיא ןדיי ייב ןבעל-רעגייטש ןקידתורוד ןטלמַאזעגנָא ןיפ

 אה המחלמ רע ז ןופ גנַאגסיוא רעד .ייז רעטניהַא טייוו ןעוועג

 .טרג יד טשיװועגּפָא טָאה ,ןטנָאזירָאה עיינ לָאמַאטימ טנפעעג



 -ימָאנָאקע עיינ יד .לטעטש ןשידיי ןלענָאיצידַארט םענופ ןצענ

 יינ ַא טרעדָאטַײג טָאה ןדיי ייב רוטקורטס עלַאיצַאס ןוא עש

 ,ּפמעט םעיינ ַא ,קורדסיוא םע

 דיוא טָאה רעכערב-ןעמיוצ רוד ןשיטסַאיזוטנע ןקיזָאד םוצ

 :ףטיל רעד ,רעלעטשטפירש רעד ,ןַאמרעקעב ןרהַא טרעהעג

 -עפייא רעד ,טכיצילבוּפ רעקידרעביפ רעד ,רעקיטירק-רוטַאר

 רעגנוי רעד ןעוװ ,1921722 ןרָאי יד ןיא רעבָא .רעכוז רעקיר

 ְיִת טרעקעגמוא טַאהעג סָאװ-רָאנ ךיז טָאה ןַאמרעקעב ןרהַא

 -עג רליע רעד רע זיא ,ןרעגַאל-ןעגנַאפעג יד ןופ ,ןטנָארּפ יד

 דיז וצ געװ עד לכ-םדוק טכוזעג טָאה רע .רעכוז -- ןעוו

 -וטשעג ןבָאה סָאװ ,ןלַאװק עקיטסייג ענעגייא ענייז וצ ,ןיִילַא

 -סקלָאפ רעטישב רעד .קורדסיוא ןַא טכוזעג ןוא םיא ןיא טמצו

 סָאװ ,וימי-לכ קינמיּפכ-עיגי רעד ,ןַאמרעקעב ןרהא שטנעמ

 רעש-דיי רעד ןופ ןשינעטכידעג יד ןופ ןסקַאװעגסױרַא זיא

 בוטש ןיא ןטַאט ןייז ייב טָאה ,עסַאמ רעקידנטעברַא ,רעמעוָא

 םעד .,ךעלריזַאנ ,רעסיוא ,ןעמוקַאב טשינ גנודליב םוש ןייק

 יב ןעיועג זיא ףיוא זייווניילק ןופ רעבָא .רדח ןלענָאיצידַארט

 שוח רערעדנוזַאב ַא ןוא ןסיוו ךָאנ טשרוד רעקיטלַאװעג ַא םיא

 -כָאנ םיא ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג ןוא ןכַאז ןיא ךיז ןפיטרַאפ וצ

 -ידָאטיוא ןַא ןעוועג זיא ןַאמרעקעב ןרהא .טרעטַאמעג דנַאנַא

 ךשמ ןיא ןברָאװרעד ךיז טָאה רע סָאװ ,טעמכ ץלַא סָאד .טקַאד

 -עג זיא ,טייקיטטט רעשירעלעטשטפירש רערַאבטכורפ ןייז ןופ

 יד ןופ ,ימ רעטגנערטשעגנָא רענעגייא ןופ סיוכרוד ןעמּוק

 -לעוו וצ ,טעברַא רעד ךָאנ ,ןהעש ןוא סנשָארג עטרָאּפשעגּפָא

 ןרָאװעג ןפורעג ,טעמכ דניק ַא ךָאנ ,ירפ רעייז זיא רע רעכ

 יא ןרעטלע עמערָא ענייז ייב טיונ יד לסיבַא ןרעדניל וצ ידכ

 עוװיסערגָארּפ יד ןופ ןסָאנעג דיוא רע טָאה קיניײװ טשינ .זיוה

 וװ ןוא טרעהעגנָא טָאה רע עכלעוו וצ ,ךעלזיירק-רעטעברַא

 -ילייק ַא יװ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ןסיוו ךָאנ טשיווד רעד

 .הדבוע עק

 לרעוװש ענייז ןָאנ ,ןַאמרעקעב ךיז טָאה 1922 םורַא טשרע

 ןיא טרעקעגמוא קירוצ קיטליגדנע ,ןשינעלגָאװ עשיטַאדלָאס

 רעד ,ןעמַאמ רעד וצ ,יקסַאלדָאּפ-עלַאיב לטעטש-ןריובעג ןַייז

 :עסקַאװעגרעטנוא עלַא ןענַאװנופ ,זיוה ןבורח םוצ ןוא הנמלַא

 .ןרָאפעגרעדנַאנופ טַאהעג ךיז ןענעז רעטסעווש ןוא רעדירב ענ

 סָאװ ,טנגוי עשיטסַאיזוטנע יד רעבָא .ןיירַא טלעוו רעד ןיא

 ןופ ןסיײרוצסױרַא ךיז לענש םיא טפלעה ,םורא םיא טלגניר

 :לַאה ןוא גנורעטסײגַאב ,טומ םיא טיג יז ,טײקיטנעהּפָא רעד

 ,טרָאװ ושידיי ןשירעלטסניק ןופ רעייפ סָאד םיא ןיא רעטנוא

 -אנ ןסירעג ןעדב-טנגוי ןצנַאג ןטימ ךיז טָאה רע ןכלעוו וצ

 יא טבעלעג ןדָאי ענעי ןיא טָאה סע רעװ .ןָא זייוודניק ןופ

 ריז טנָאמרעד ןוא טסייוו .ןליוּפ ןופ ךעלטעטש עשידיי עניילק יד

 ,מָאה ןעמ םַאלפ ןקילײה ןוא םזַאיזוטנע ַארַאפ סָאװ טימ

 -ידיי ַא טיובעגפיוא ,רוד ןרעטלע םענופ ןעגנורעטש יד ץָארט

 .יירַאה ןלענָאיסעפָארּפ ַא ,לוש עשידיי ַא ,קעטָאילביב עש

 ןרעהסיוא ןעמוקעג זיא ןעמ ץרא-ךרד ןפיט ַארַאפ סָאװ טימ

 ,רענדער ַא עּפָאש-רעשעלרעייפ רעד ןיא גָאטימכָאנ תבש

 :נולעטשרָאפ ַא ןעז רעדָא ,עשרַאװ ןופ ןעמוקענּפָארַא זיא סָאװ

 ,עּפורט-רעדנַאװ רעשידיי ַא ןופ

 *'צ ןוא קילעפוצ זיא סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק רעכייר רעד ןיא

 -ַאב ןיא זיא ןוא גנוטכינרַאפ ןוצ ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא סנ יּפ

 ןופ ןוויכרַא יד ןופ --- טריציפיסַאלק ןוא טנדרָאעג -- ץיז

 רימ ןעניפעג ,"ןָאינוא,, רעזירַאּפ םייב רעטנעצ-עיצַאטנעמוקָאד

 עכָאּפע-טנגוי רענעי ןופ ןטנעמוקָאד עלופטרעוו רועיש ַא ןָא

 -יוא ןענעז סָאז .ןַאמרעקעב ןרהַא ןופ ןפַאש ןוא ןבעל םעניא

 סענײטעגלַא םענעטלעז ַא ןופ ןטנעמוקָאד עטנַאסערעטניא

 ןוא ועגנוניימ ןופ שיוטסיוא םעד טָא ןיא לייוו ,רַאפרעד טרעוו

 א ןופ םירבח-טנגוי ענייז טימ ןַאמרעקעב ןרהַא ןופ ןעקנַאדעג

 -:וומיטש יד רימ ןעניפעג ,לטעטש שיליױוּפ ןיילק ןפרָאװרַאפ

 טֶא טקיאורמיאַאב ןבָאה סָאװ ,רעטַאלפ-המשנ םעד ןוא ןעג

 יייב ןשיווצ ,ןליופ "םעיינ,, ןיא רוד ןגנוי ןשיגַארט ןצנַאג םעד

 טרעװ סע טסגרע ןוא טעטעיש לפיוו טימ .תומחלמ-טלעוו עד

 ,ךוב ןענישרעד-יינ סעדעי טלדנַאהַאב ווירב עקיזָאדיד ןיא

 -עג שיטילָאּפ סעדעי ,םעלבָארּפ-רוטלוק רענײמעגלַא רעדעי

 ןפיט ַא טימ טעייוו סע .טלעו; רעד ןיא ןוא דנַאל ןיא שינעעש

 ןלייצרעד ייז ,ךעלטעלב עטלעגרַאפ עקיזָאדיד יד ןופ טעמוא

 -אּפ ןופ ,ןשינעלגנַאר-המשנ ןופ ,טכענ עזָאלּפָאלש ןופ םיטניא

 ,טנגוי ַא ייב געט עוָאלטעברַא ,עָארג ןופ ,רָארעט ןשיאייציל

 ןופ רעלטעטש עקיטָאלב ,ערעטצניפ יד ןיא טריטעגעוו סָאװ

 .טלעוו רערטסעב ַא ןופ ןייש-ןרעטש םייב טמיורט ןוא ןליוּפ

 מעד ןיא ,עשרַאװ ןיא טלָאמעד ןיוש טבעל ןַאמרעקעב ןרהַא

 -מערָא עטספיט יד טקיטסענ סע ווװ ,רעטנעצ ןשידיי ןטכידעג

 טעברא רע .רעגנוה-רוטלוק ןקיטכעמ ַא טימ ןעמַאזייב טייק

 ןוא רעכיב יד ּפָא רע טיג ענייז ןטנווָא יד ןוא ןשַאט-ןעמַאד ייב

 רע עכלעוו טימ ,םירבח עקידלטעטש ענייז וצ ווירב עגנַאל יד

 -ייא טימ ןוא ןשינעבעלרעביא עמיטניא ענייז ךיז טלייט

 טשינרָאג םיא טלַאפ סע .טנעייל רע סָאװ םעד רעביא ןקורד

 ןענעז רעכיב עטנעיילעגכרוד ןגעוו ווירב עקיזָאדיד זַא ,ןייא

 רַאפ ןעמוק ןפרַאד עכלעוו ,ןזילַאנַא עשיטירק עטנכייצעגסיוא

 טכעלטנפערַאפ ןפרַאד עכלעוו ,רענעייל זיירק ןרעטיירב ַא

 ענייז ןופ םענייא רעביא קילעפוצ טקיש רענייז רבח ַא .ןרעוו

 -טב טלַאפ טכירעגמוא ןצנַאגניא ןוא עיצקַאדער ַא ןיא ווירב

 טעזרעד רע ווו ,גנוטייצ יד ןיירַא טנַאה רעד ןיא ןענַאמרעק

 קרעוװ ןוא רעדיירש ןגעוװ ןעקנַאדעג ענייז לָאמ ןטשרע םוצ

 ,טקירדעגּפָא

 טעניא ךורברעביא רעסיורג ַא ןעוועג קפס םוש ןָא זיא סָאד

 רע טסילש ןהעש-טעברַא יד ךָאנ .ןַאמרעקעב ןרהַא ןֹופ ןבעל

 ןיא רטכיב ךיז ןפיוה לשיט ןייז ףיוא .לרעמיצ ןייז ןיא ּפָא ךיז

 רעד ןשיװצ ךיז טגָארט רעביפ ןייז .סנגיוב-ריּפַאּפ ,ןלַאנרושז

 סוועיָאטסָאד ןיפ ןדלעה יד ייב קיטסימ רעשיסור רערעטצניפ

 סקיווייל ןופ טלַאטשעג רעשירַאטנוב ,רעמוטש רעד זיב ןיק

 סָאד ןגירקסיורַא ליוו רע ,ןכַאמ רערָאלק ייז ליוו רע ."םלוג,

 עטקַאהעגּפָא ריּפַאּפ ןפיוא ןָא טפרַאװ רע .עטגָאזרעד-טשינ

 ,ייז ןיא קירוצ רעבירַא לָאמַאטימ ךיז טגָארט רע ןוא תורוש
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 יד וצ ,טנגוי רעזָאלטעברַא ,רעטקנעבעגסיוא רעד וצ ,לטעטש

 יז רַאפ ןעמעלבָארּפ עלַא יד טָא ןגעו סעיסוקסיד עסייה

 -ַאב יד רע טליפ עקַאט יז רַאפ ,סע רע טדער ,םיא ךיז טכאד

 =יוא טלעװ רעד ןופ טסַאל יד ןגָארט ייז .ןדער יצ שינעפרעד

 יו ,ןזיילוצסיוא יז ןכוז ייז ,סעציײלּפ עשידיי ערעגָאמ ערעייז

 ןשיװצ ךיז ןעלגנַאר סָאװ ,ןדיי עקידבוט-םוי-תבש סצרּפ

 .סײקידעכָאװ רעָארג רעד ןוא תבש ןשיוװצ ,רָאװ ?וא םולח

 .ליצ ַא ,ןיז םעיינ ַא ןענַאמדעקעב רַאפ טמוקַאב ןביירש סָאד

 עכלעזַא ךָאנ עשרַאװ ןיא טיירדעג ךיז ןבָאה ןרָאי ענעי ןיא

 יופ ןסירעגסיױרַא ךיז ןבָאה ייז ךיוא סָאװ ,רעבייהנָא ,טיילעגנוי

 -יא ךיז ןעמערַאװנָא רעהַא ןעמוקעג ןוא ךעלטעטש עניילק יד

 ליפיוזַא ןעניישרעד סע ווװ ,ָאד --- רוטלוק ןופ רעטנעצ םענ

 סע ווװ ןוא ןגָאלרַאפ קיטעט ןענעז סע ,ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ

 ףיוא ןיירַאפ םעניא החּפשמ-רעביירש עסיורג יד ךיז טריּפורג

 ,רעלטעב עדמע ופ ףיוא טקיטכענעג ןבָאה ייז .13 עקצַאמָאלט

 דיש ענעסירעצ ןיא ןעגנַאגעג ,טרעגנוהעגרעטנוא קַאמשעג

 סָאװ ,עּפורג-ןעמעהָאב רעקיזָאדרעד ןופ .רעדיל ןבירשעג ןוא

 טיורב ַא יב דעלהחמש ףיוא ןעמוקפיונוצ טּפָא ךיז טגעלפ

 רעד ףיוא ןַאמרעטוג םהרבַא רעלָאמ ןגנוי םייב גנירעה ַא טימ

 ךיז ןבָאה ,לרעלעק ַא ןיא טניווועג טָאה רע ווװ ,סַאג ענלעשוד

 -ידיי רעד ןיא טרָא ןַא ןעמונרַאפ ןוא טלייטעגסיוא םעדכָאנ

 -רעבליז שינייב רעלייצרעד ןוא רעטכיד יד רוטַארעטיל רעש

 ,דרַאּפס .ד .א ,יקסווָאלַאשזד .מ ,רעכַאמצימ דוד ,ןייטש

 -עלקנערק ַא .רעכיילב ַא ןעיועג זיא ןייטשרעבליז שינייב

 ןשזַאדנַאב טימ ,לָאטיּפש טימ םיא ןופ טקעמשעג טָאה'ס :רעכ

 -ייצרעד ןוא רעדיל ענייז טימ ןעוועג ךיוא זיא עבלעזסָאד ןוא

 ןַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג זיא רעכַאמצימ דוד .ןעגנול

 טַאהעג גָאט ןצנַאג םעד טָאה ,ווָאבישזג ןפיוא טפעשעג-ןזייא

 -ייצרעד ענייז ךיוא ןוא סרעגערט ,ןדיי עטסָארּפ טימ ןוט וצ

 ןופ סעּפע ןעויעג טסיזמוא טשינ ןענעז ןענַאמָאר ןוא ןעגנול

 ןָאט ןשיטסילַאער ,םענטעמאה םעד טַאהעג טָאה רע .ןימ םעד

 -נַאמָאר רעסַאלב ַא ,יקסוָאלַאשזד .מ .גרעבנעסייוו .מ .י ןופ

 סיוא ןוא רעדיל-הנבל ןבירשעג טייצ רענעי וצ טָאה רעקיט

 "יטַאל ,עכעלדנעטשרַאפמוא דעכיב-רעטרעוו יד ןיא טכוזעג

 ןוא טיײקיזָאלטצברַא יד רעבָא ,ייז ןעלטיטַאב וצ ןכורּפש עשינ

 ןוא םיא טריזירַאטעלָארּפ ןכיגניא ןבָאה טיײקיזָאלטכיזסיױא יד

 רוחב רעטקַאּפעג ,רעצרוק ַא ןעוועג זיא דרַאפס ,רעדיל ענייז

 -קרַאמ ןיא טלבירגעג ךיז טָאה סָאװ ,טנעדוטס ַא ,ןילָאװ ןופ

 יד ןגעק גנוריט:עירָא רעיײנ רעד רעביא טריטוקסיד ,םזיס

 ; רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמרָאפ עטבעלעגּפָא ,עטלַא

 יא םעטָא םעד ךיז טימ טגנערבעגטימ ,ביוט סחנ יװ ,טָאה רע

 -ץיוװָאס רעגנוי רעד ןיא ןעגנומערטש עיינ יד ןופ סורג םעד

 -יוא ליטשרעד:יא רע טָאה ןיילַא שטָאכ ,רוטַארעטיל רעשיט

 -ימרוטש רענעי ןיא סָאװ ,רעדיל עשיריל טימ טקידניזעגרעט

 טימ גנַאלקניײא ןיא טשינ לסיבַא ןעוועג סע זיא עכָאּפע רעש

 .ןזייא ןוא לָאטש ןופ שטנעמ ןלַאעדיא םעד

 -עג זיא עימעהָאב רעגנוי רעד טָא ןשיווצ טסַאיזוטנע רעד
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 3ימ ,רעקיציילפ-טיירב ַא ,רעדנָאלב ַא .ןַאמרעקעב ןרהַא ןעוו

 רע זיא ,דיי ןייק יװ טשיגרָאנ ,ןגיוא עקידנכַאל ,עָאלב ,עטוג

 טָאה רע .עיגרענע טימ לופ ,טסימיטּפָא רעד ןעוועג לָאמעלַא

 טימ ןפרָאװעג ךיז טָאה רע .רענעלּפ עלַא טציטשעגרעטנוא

 ףיוא גנורעטסיײגַאב

 רעייז ןעוועג זיא ,לַאנרושז רעד ןוא עּפורג יד ,"ןעגנוצָארּפש,,

 "יצ ןרעוװו סנשָארג עטרָאּפשעגּפָא .ליצ רעמַאזניימעג .רעסיורג

 טסקַאװ "ןעגנוצָארּפש, עּפורג רעד םורַא .טגנערבענגעמַאז

 טסָאּפ יד .תוחור עשירעפעש עגנוי ןופ רעפסָאמטַא ןַא סיוא

 -כיד ,ענעפלָאהַאבמוא ץניװָארּפ רעד ןופ גָאט ןדעי טגנערב

 .ענעפלָאהַאבמוא רעבָא ,עקיטכירפיוא ,ןכורבסיוא עשירעט

 טרעטשינ ןעמ .רלודעג טימ ןרעוװ טנעיילעג זומ ץלַא סָאד

 עשידיי ןופ ןעמענ קינייװ טשינ .טייקטכע ןופ רוּפש עדעי

 טלָאמעד טָאה ,ןרָאװעג טנַאקַאב ךָאנרעד ןענעז סָאװ ,רעביירש

 יופ עיצקַאדער רעד וצ ךעלעווירב יד ןיא טגנערבעג טסָאּפ יד

 .?ןעגנוצָארּפש , יד

 המפשה ןדעי ןיא טעמכ ךיז טקילײטַאב ןַאמרעקעב ןרהַא

 -ַאב ץנַאג ןוא ןריטקַאדער טימ טפלעה ,ןטעברַא עשיטירק טימ

 -סװעיאטסָאד ןייז רעביא טלָאמעד ךיז רע טפיטרַאפ סרעדנוז

 ןשיסיר ןקיטכעמ םעד ןופ עכָאּפע רעד רעביא ,עידוטש-יק

 ןופ ַאשָאילַא .ןדלעה ענייז ןופ טלעוו-ןעיידיא רעד רעביא ,זיר

 ,רעטיירטשעצ רעד רקיע רעד ןוא "װָאזַאמַארַאק רעדירב,, יד

 ןוא ןכערברַאפ, ןופ װָאקינלָאקסַאר טנעדוטס רעמערָא

 -ַאמ ןװָאקינלָאקסַאר טימ ךיילגוצ .םיא ןרעדורעצ "ףָארטש

 -מוא טַאהעג טכער תמאב רֶע טָאה יצ : עגַארפ יד םיא טרעט

 -ליב ןייז ןצעזוצרָאפ ידכ ,עצינטנעצָארּפ עטלַא יד ןעגנערבוצ

 :םיוא טָאה סָאװ ,עגַארפ יד ןזיא סָאד ? טשינ -- רעדָא ,נגוד

 יז טָאה ןעמ ווו ןוא לטעטש-םייה ןייז ןופ טנגוי יד טרעדורעג

 טימ ןוא ןערב טימ טריטוקסידכרוד דנַאנַאכָאנ ןטנװֶָא עגנַאל

 זיא עצינטנעצָארּפ יד .םיטּפשמ עשירַארעטיל יד ףיוא רעייפ

 ןוא ןרָאטַאטַאולּפסקע סַאלק ןופ לָאבמיס םוצ ןסקַאוװעגסיוא

 יז ןופ ןעיײרפַאב ךיז ליוװ סָאװ ,סַאלק רעד -- ווָאקינלָאקסַאר

 ךוב סָאד .םיא ןפיולטנַא ןטנוװָא יד ווו טשינרָאג טסייוו רע

 -ועיָאטסָאד ןופ טלַאטשעג עשירעלטסניק סָאד .ךיז טסקַאװעצ

 טרָאלק ,עכָאּפע ןייז ןופ ,קרעוו ענייז ןופ ןעמַאר יד ןיא ןיקס

 .שיילפ ןוא טולב טמוקַאב .סיוא ךיז

 'ד -- טייצ-ןשיוװצ ןיא ןוא יקטװעיָאטסָאד ןגעוו ךוב סָאד

 -רַאפ ןַאמרעקעב טָאה ,קיווייל .ה ןופ ?םלוג,, ןרעביא טעברַא

 רטד וצ געוו !פיוא ,עשרַאװ ןזָאלרַאפ ןייז רַאפ ץרוק טקידנע

 רעד ךָאנ ןרָאי יד ןעוועג ןענעז סָאד .זירַאּפ ןיא םייה רעיינ

 ןעוו ,יטירעּפסָארּפ רעטילבעגּפָא-לענש

 -סיוא םוצ ןעגנוווצעג ןוא טקיטשרעד טָאה ןליוּפ ןיא סיזירק

 רעשידיי רעד ןשיוװצ תוחוכ עשירעפַאש עטסעב יד ןרעדנַאװ

 טנעקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה ןַאמרעקעב ךיוא .ץנעגילעטניא

 ןעמ ווו ,טריטענעוו טָאה ןעמ ווו ,הביבס רעד ןיא ןביילברַאפ

 -טעברַא ןוא טנוזעג ,לַאער ַא ןגעוו ןעמולח טנעקעג זיולב טָאה

 =גיק ַא ןוא יורפ ַא טַאהעג טלָאמעד ןיוש טָאה רע .ןבעל םַאז

 .ונומענרעטנוא רעמַאזניימעג רעדעי

 .רעשימָאנָאקע רעד
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 זיא רע ,ןרעג ןזָאלרַאפ טשינ רעבָא רע טָאה עשרַאװ ,ןזײּפש וצ

 ונונעפָאה יד ןוא ,ץרַאה ןיא טפַאשקנעב רעדליוו ַא טימ קעװַא

 .-רַאפ טשינ לָאמניײק םיא טָאה ןרעקוצקירוצ לָאמ ַא ךָאנ ךיז

 .ןזָאל

 -עטיל ןקיגָאװ רעבָא ,ןצרוק ַא טימ ןליוּפ ןופ קעװַא זיא רע

 רעביא ןעלקיטרַא רעשיטירק רעקילדנעצ : שזַאטס ןשירַאר

 .ה ןופ "םלוג,, ןרעביא טעברַא ןַא ,קרעוװ ערעייז ןוא רעביירש

 .יקסװעיָאטסָאד ןגעוו קרעװ ענעגָארטעגסיוא סָאד ןוא קיווייל

 רע יװ םעדכָאנ עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא ךוב עקיזָאדסָאד

 סעדעי יװ .זירַאּפ ןיא טבעלעג טייצ ערעגנעל ַא ןיוש טָאה

 { קיזָאדסָאד ךיוא טָאה ,ןעגנוגנידַאב ערעזנוא ןיא ךוב עשידיי .

 .םוניהג ירודמ העבש עלַא טכַאמעגכרוד סנַאמרעקעב קרעוו

 יןָאּפסערָאק רעד ןיא .ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד טָאה'ס זיב

 'ווָאלַאשזד .מ רעטכיד םעד ןוא ןַאמרעקעב ןרהַא ןשיוצ ץנעד

 ןעניפעג ,עשרַאװ ןיא טבעלעג טלָאמעד ךָאנ טָאה סָאװ ,יקס

 זיא :טייקירעוש יד ןגעוו ןלייצרעד עכלעוו ,ווירב ליפ רימ

 יב סָאד זיא 1931 םורַא .ךוב םענופ ןעניישרעד ןטימ תוכייש

 ןיא קיטירק עשידיי יד .ברַאפדלָאג גַאלרַאפ ןיא סיױרַא ךעלדנע

 ןקירטהעג ןפיוא ןענַאטשעג לָאמעלַא טשינ זיא סָאװ .עשרַאװ

 ַא וצ יורטוצ קיניוו טימ ןניױצַאב טשרעוצ ךיז טָאה ,ָאווינ -

 עג אזַא טימ ןביירש וצ ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ ,רבחמ ןגנוי

 יד זיא טייצ לקיטש ַא .יקסװעיָאטסָאד רעביא טײקטגַאװ

 ןענַאטשעג ןליוּפ ןיא עסערּפ רעצניוװָארּפ ןוא רעװעשרַאװ

 .ךוב םעד םורַא עיסוקסיד רעסיורג  ַא ןופ ןכייצ ןרעטנוא

 -ער ַא ,ךיוא רעבָא רימ ןעניפעג ןטינשסיוא-גנוטייצ יד ןשיווצ

 ןטנַאקַאב םענופ ךוב-יקסוועיָאטסָאד סנַאמרעקעב ןגעוו עיזנעצ

 : ןרעדנַא ןשיווצ טביירש רעכלעוו ,רוּפצ .ב .י גרוטַאמַארד

 ןקיזָאדמעד ןיא םוטעמוא טעמכ ךיז טליפ יוזא ןוא . . ,

 רעטסנרע טימ ,טיײקילעפגרָאז טימ טלעוו ַא סנַאמרעקעב קרעוו

 .טעברַא רעטגנערטשעגנָא ןוא רעקידנרעיוד טימ ,גנופיטרַאפ

 -סנילעב ַא ןופ העּפשה יד טרָאד ןוא ָאד ךיז טליפ יאדוװַא

 טָאד .טעדנַארב גרָאעג ןוא ןעט ןופ ,ןיקסרַאשטַאנול ַא ןופ ,ןיק

 -טוג טקיניא ןופ ןצנעצסינימער ,סָאכע זיולב רעבָא ןענעז

 -אבמוא סלַא םיא ןעניד עכלעוו ,ןעקנַאדעג-טנורג עטיידרַאפ

 יד ךיוא ןוא אפוג םעלבָארּפ סָאד רעבָא .רעזייווגעוו רעטגניד

 יא טפערט ריא .סנַאמרעקעב ךעלסילשסיוא ןענעז גנוזייל

 .ןצילמפיוא עלעניגירֶא ,ךעלטייז עקיטכערּפ ךוב ןקיזָאד םעד

 ןלעטש עקידלּפענ ךס ַא ןעמַאזוצ ןדניב ןוא טכיל ַא ןפרַאװ סָאװ

 ?.יקסוועיאטסָאד ןלַאינעג ןופ קרעוו יד ןיא

 ליפ ךָאנ טייה:געלעג רעדעי ייב ךיז טָאה ןַאמרעקעב ןרהַא

 ימציירעג רדסכ טָאה סָאװ ,ןיקסוועיָאטסָאד וצ טרעקעגמוא לָאמ

 זופ טלעו רעד ןיא ךיז ןפיטרַאפ וצ סערעטניא םעד םיא ןיא

 ןופ טיוט ןכָאנ רָאי 50 יד וצ .ןרעטקַארַאכ עשילרעטסיוא יד

 : לָאמַאכָאנ ןַאמרעקעב טביירש ןיקסוװעיָאטסָאד

 ץרַאה סָאד טניז ןענורעגסיוא זיא טרעדנוהרָאי רעבלַאה ַא.

 יײײז טניז ,ןבילבעגנייטש זיא רעטסיימ ןשיגַארט ןסיורג ןופ

 ,טייקכעלדנעמוא רעד רעביא ןבעווש טרעהעגפיוא טָאה טסייג

 רעד ןופ ןצעזעו עקיבייא יד ןיא ןבעל ןופ דוס םעד קידנכוז

 .דנַאה עכעלשטנעמ עלַא ןגעווַאב סָאװ ,המשנ רעכעלשטנעמ

 -- ליצ ןטמיטשַאב ַא וצ געוו ןפיוא ,ןעגנולכיורטש ןוא ןעגנול

 .?טייקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ רעד ןופ גנומוקלופרַאפ יד

 םיא יא ןענַאמרעקעב טגנילש !ירַאּפ טָאטש-טלעװ יד

 -ירעניקָארַאמ עשידיי יד ,ליוולעב רעשידיי רעד ןייא טגנילש

 -רַאוצפױרַא ידכ טשינ ,געט עני קעוװא טיג רע ווו ,סעילעטַא

 ךיז טנדרָא רע .ןגעמרַאפ ַא ןעלמַאזוצנָא ידכ טשינ ,ךיז ןטעב

 עלַא ןיא טפיוהעגנָא ןענעז סע וװ ,גנוניוװ ענעדײשַאב ַא ןייא

 יעבירַא ךיוא וכיגניא טגנעּרב רע ןיהווו ןוא רעכיב ךעלעקניוו

 -ביירש ןרַאּפ ןענעז ןטנוװָא יד .החּפשמ עניילק ןייז עשרַאװ ןופ

 -ָאילביב יד ,ןעייזומ יד ןכוזַאב וצ -- געט עיירפ יד ןוא שיט

 "מיה ןוא עקסערָאטיּפ עצנַאג סָאד ,ןעגנולעטשסיוא יד ,ןקעט

 .עפש ַאזַא ןיא טגָאמרַאפ ךיירקנַארפ עטלַא סָאד סָאװ ,עשירָאט

 רעלַאטנעמונָאמ רעד טימ ןעקנירטנָא טַאז טשינ ךיז ןעק רע

 .תורצוא-טסנוק ןוא -רוטלוק ןופ גנולמַאזנָא

 ןטפירשטייצ ייר ַא ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא זיא רע

 געדנָאּפסערָאק ןוא עינעמור ,ןליוּפ ,עקירעמַא ,דנַאלגנע ןיא

 יד , ,עניטנעגרַא ןיא גנוטייציגָאט רעשידיי רעסיורג דעד ןופ

 -ייז ןופ עטסרעמ יד רע טכעלטנפערַאפ עקַאט טרָאד ."עסערּפ

 רעד זופ ןצנעדנָאּפסערָאק עשיטילָאּפ ןוא ןעגנוביירשַאב ענ

 ,ןַאמרעקעב ןופ עזַאפ יד ויא'ס .טָאטש-טּפױה רעשיזיוצנַארפ

 טימ ּפֶא ךיז טפור סָאװ ,טסייצילבוּפ ןוויסערגָארּפ ,ןטסנרע םעד

 -עג ןשיטילָאּפ ןקיטכיוו ןדעי ףיוא טפַאשנדיײל רענעסיברַאפ

 יא יצ ,עידענַארט-יטעצנַאװ-ָאקַאס יד סע זיא יצ ; שינעעש

 -ַצּפ יד ןופ גָאטרָאי רעד רעדָא ,סעצָארּפ-דרַאבצרַאװש רעד סע

 .ןרַאנומָאק רעזיר

 -עצ טשינ ,יור ַא ךָאנ זיא זירַאּפ עשידיי עקיטלָאמעד סָאד

 ,ןלוּפ ןופ ןעמָארטש-עיצַארגימע עשיכיטס יד .דלעפ טרעקַא

 -ּפִא ןיא טציא ןטלַאה רעדנע? עשיטלַאב יד ןופ ,עינעמור ןופ

 ממוק סע ,ךעלזיירק ,סעיצַאזינַאגרָא ףיוא ןעמוק סע .ךיז ןצעז

 ןיא טשינ טייטש ןַאמרעקעב ןרהַא .עסערּפ-רעטעברַא ןַא ףיוא

 -טרָאװטנַארַאפטימ יד סעציילּפ ענייז ףיוא טליפ רע ,טייז רעד

 ַא ןגיילוצ ןפלעה לָאמעלַא טמוק ןוא טייצ רעד ןופ טייקכעל

 .טנַאה

 זיווכעלסיב טריזילַאטסירק בושי רעקידנסקַאװנָא רעד

 -טסניק ,רעביירש ןופ רעטנעצ-רוטלוק ןשידיי םעניילק ַא סיוא

 ץשידי טרעטלע יד וצ ץַאזנגעק ןיא .רעוט-רוטלוק זוא רעל

 -וק ןוא גנַאלנופ ןיוש ָאד ןבעל סָאװ ,רעלטסניק ןוא רעביירש

 .ישטנעמ-סקלָאפ ןשידיי ןטימ טקַאטנָאק ןיא טשינ לָאמגייק ןעמ

 ןיא סַאנרַאּפנָאמ ןופ ןעעפַאק יד ןיא ּפָא ץעגרע טרָאד ןעמוק
 רעקיטלָאמעד רעד םורַא ךיז ןריּפורג ,ןעװעמעהָאב ןזָאלטכורפ

 ענעמוקעגטימ ,תוחוכ עשירעפַאש עגנוי יד ?עגיל רוטלוק,

 ,עשרַאװ ןיא יװ טקנוּפ ,ָאד ךיוא .םָארטש-עיצַארגימע ןטימ

 .ייז ןשיווצ זורענ רעטסקייזעבעל רעד ןַאמרעקעב ןרהַא זיא

 ,ןאמרעדיינש .ל .ש רעביירש-ןשזַאטרָאּפער ןטימ ןעמַאזוצ

 -אמ רעד טימ ןוא ארוגאניוו ,2 רעקיטירק-רוטַארעטיל ןטימ
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 -עטיל םעד 1930 ןיא רע טריטקַאדער ,אקסלַאוװָאק הנח ןירעל

 *יננפערַאפ רע וװ ,"רעטעלב,, לַאנרושז ןשירעלטסניק-שירַאר

 -ארגָאנָאמ רעקידרעטעּפש ןייז ןופ ןעלטיּפַאק זַאד ןיוש טכעל

 לָאטַאנַא רעלעטשטפירש ןשיזיוצנַארּפ ןסיורג ןגעו עיפ
 עשירַארעטיל ןייא טּפָא טנדרָא עּפורג עקיזָאדיד .סנַארפ

 .רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ .ןטנוװָא-עיסוקסיד ,ןטירטסױרַא

 .ב ןוא ארוגאניוו .ב ,גינעק .ג טימ ןעמַאזוצ רע זיא ,1936 ןיא

 ."לַאניושז רעזירַאּפ,, םענופ רָאטקַאדערטימ ןיוועלש

 -דנעצ ַא זיב טייצ רעד וצ ןיוש ןגיל שיט-ביירש ןייז ףיוא

 -לָאטַאנַא יד ץוח ַא ךיז ןבָאה סָאװ ,די-בתכ ןיא רעכיב קיל

 -רעד וצ טרַאװרעד טשינ ןבעל ןייז ייב --- עיפַארגָאנָאמ-סנַארפ

 ענזישטשוװָארולטעּפ רעד ןופ תונורכז .ןייש עקיטכיל יד ןעז

 -נעגנַאפעג ןיא ןעוועג זיא ןַאמרעקעב ןרהא ווו ,עניַארקוא ןיא

 -עדליש ערעגנעל ַא זיא'ס -- טַאדלָאס רעשיליוּפ סלַא טפַאש

 *גוווצעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןדִיי ןופ ןוא תורצ עשידיי ןופ גנור

 רַאּפ , .ןליצ עדמערפ רַאפ ןעמוקמוא ןוא ךיז ןגָאלש ןייג וצ ןעג

 ,טלטיטַאב ךוב עקיזָאדסָאד עקַאט זיא ױזַא --- ?ןליצ עדמערפ

 ;ריובעג ןענַאמרעקעב ייב זיא ןעייזומ יד ןיא ןכוזַאב ענייז ןופ

 -טלַא ןגעוו .זירַאּפ-טלַא ןגעוֶו ךוב לעניגירָא ןא ךָאנ ןרָאװעג

 רעבָא ,רעכיב רועיש ַא ןָא ןרָאװעג ןבירשעגנָא ןענעז זירַאּפ

 -עלטסניק ,םַאזכַאװ ןייז טימ ןעמונעגפיוא סע טָאה ןַאנרעקעב

 רימ ןכלעוו ,ןלייצרעד ןופ רינַאמ זרעדנוזַאב ןטימ ןוא גיוא שיר

 יעק גנורעדליש עקיזָאדיד .שעדנַא ץעגרע טשינ ןעניפעג

 -עג עירָאגעטַאק רעד וצ ןרעיו טנכעררַאפ טשינ ןפוא םושב

 ןופ טולב םערַאוװ ייז ןיא טריסלוּפ סע לייוו ,רעכיב-עטכיש

 ,גנובעלרעביא רעתמא

 -עטיל רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא סעידוטש עטפיטרַאפ ענייז

 וכוזכָאנ סָאד ,דַארּפש רעד ןיא ךיז ןעמוקלופרַאפ סָאד ,רוטַאר

 ןלעטש-רעכיב יד ייב ענייז ןכוזַאב עטפָא יד ,ןשרָאפכָאנ סָאד

 -יוצנַארפ יד טּפיוהרעביא ןוא -- ןעס רעד ןופ ןקירב יד םורַא

 -ַאמרעקעב ןבָאה --- טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ רוטַארעטיל עשיז

 -סיימ עטסערג יד ןופ םענייא ןופ ןרוּפש יד ףיוא טגנערבעג ןענ

 ,ץלַא סָאד לַאפוצ ַא סע זיא .סנַארפ לָאטַאנַא --- עריא סרעט

 טריפעג ןַאמרעקעב ןרהא רעקיטירק ןשידיי םעד טָאה סָאװ

 זיב ןוא יקסוועיָאטסָאד ינעשז ןשיסור ןופ ןרוּפש יד ףיוא אקווד

 -ייב ייב ? סנַארפ לָאטַאנַא רעטסיימ ןשיזיוצנַארפ ןסיורג םוצ

 -יימעגלַא סָאז ןוא ענעביוהרעד סָאד טכוזעג רע טָאה עד

 עיצַאנ ןופ ןעמַאר יד רעבירַא טייוו טגייטש סָאװ ,עכעלשטנעמ

 ןרעביא גנוווש-רעלדָא ןַא טימ ףיוא ךיז טבייה סָאװ ,עסַאר ןוא

 ָאיצאנ ףיט ױזַא ןעוועג ןענטז ייז סָאװ םעד ץָארט ,ןכעלניילק

 ענייז ןיא ןוא קלָאפ רעייז ןיא טלצרָאװרַאפ-ףיט ױזַא ןוא לַאנ

 .סעיצידַארט

 לָאטַאנַא םעניילק םעד ןייװטירט טשרעוצ קידנעײגכָאנ

 ן:יירק ןיא ךָאנרעד ,ןרעטלע ענייז ןופ הביבס רעד ןיא סנַארפ

 ,ןגעלָאק-טייצ ןוא עילימַאפ ,טניירפ ,םירבח-לוש ענייז ןופ

 םעד ,שטנעמ םעד סנַארפ לָאטַאנַא זדנוא רַאפ סיוא רע טלייש

 סעד ,ןוויכרַא ענעסעגרַאֿפ ןיא רעלבירג םעד ,רעכוז ןקיבײא
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 (סקניל) שיק ןיוורע ןָאגע ןוא (סטכער) ןַאמרעקעב

 ךיוא ןרעװו סע .טעטסע-רעלטסניק םעד ןוא ףָאזָאליפ-רעקנעד

 ןיא רעבָא ,ןעלפייווצ יד ,ןשינעלקַאװ ענייז ןטימעגסיוא טשינ

 "מעק םעד סנַארפ לָאטַאנַא רימ ןעעזרעד עזַאפ רעטצעל רעד

 -רעבָאטקָא רעד ןופ רעקידייטרַאפ ןסייה םעד ,ןדירפ רַאפ רעפ

 .עיצולָאװער

 , ןיוש טסקאוו סנארפ לָאטַאנַא רעביא עיפַארגָאנָאמ רעד ןיא

 סָאװ ,רעלעטשמפירש רעפייר רעד ןַאמרעקעב זדנוא רַאפ סיוא

 -פערק ַא טימ ,:יײזטסווװַאב-ליצ ןרָאלק ַא טימ קרעוװ ןייז וצ טייג

 ןיא ןפיטרַאּפ וצ ,ןכוזוצכָאנ ימ םוש ןייק .ךיז ןטסעמרַאפ ןקיט

 יא טשינ םיא ןעייטש ףָאטש-טעברַא ןייז יונעג ןשרָאפרעד וצ

 רע ןכלעוו ,םעד ןופ טסולפנייאַאב לענש ךיוא טרעוו רע .געוו

 יד ןביײרשַאב וצ .רעזייוו-געוו ןייז רַאפ ,רערעל ןייז רַאפ טלַאה

 -יקוב, יד ,ןסקאוועגסיוא זיא סנַארפ לָאטַאנַא ווו ,ןגערב-ןעס

 ןרעטשינ ןעמוק טפָא ױזַא טגעלפ סנַארפ לָאטַאנַא ווו ,"ןטסינ

 -עב ךיז טזָאל ,ןבַאגסיוא ענעטלעז ןוא רעכיב עטלַא יד ןשיוצ

 ןיא ןייא טּפַאז רע .ןריצַאּפש עגנַאל ףיוא קעװַא ןיילַא ןַאמרעק

 -יוה סע ווװ ,עטיס לזניא םעד םורַא טּפַאשדנַאל עצנַאג יד ךיז

 -עלּפ עשירָאטסיה ןוא סעדייבעג עקידנרעװַאשז יד םורַא ןרע

 טקנוּפ .סכיירקנַארפ רוטלוק רעטלַא רעד ןופ ןטנעמונָאמ רעצ .

 :טכישעג ןיא ךיז ןבעלוצניירַא ביל רע טָאה ,רעטסיימ ןייז יו

 ןופ ןרוּפש יד טלוב ךיז ןיא ךָאנ טגָארט סָאװ ,ביוטש ןכעל

 -ַאפ םעד ןעניפשרַאפ וצ טכייל ָאד זיא'ס .טַײהנעגנַאגרַאפ רעד

 .טנייה ןטימ ןטכענ ןופ םעד

 טרעדנוזַאב ךיי טקרַאטשרַאפ סנַאמרעקעב טײקוויטקַא יד

 -סקלָאפ ןופ געט-גנַאגרעביא עקידנגָאזוצ ,עצרוק יד ןיא

 .רעדנַאנופ ַא ,טָאטש-טּפיוה רעד ןופ ןרעביפ-לַאװ יד .טנָארּפ

 ךיז ןביג ,ןקיירטש ןיא ,ןעגניטימ ןיא ,ןטַאקַאלּפ ןיא עטגיוועג

 -ּפָא רענעריובעגנייא רעד .ןעּפ רעשירעּפַאש ןייז רעביא טכייל

 טשינ טייוו .ןעינונעפָאה עיינ טימ ףיוא טבעל םיא ןיא םזימיט

 -יורט ַא ,שטנעמ-סליפעג ַא ץלַא ןופ רעכיג ,רעקיטילָאּפ ןייק

 -ירַא ןוימד ןייז ןיא ךיז רע טגָארט ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,רעמ



 רעסיורג רעד ןופ געט יד ןיא זירַאּפ ןטזיורבעגפיוא םוצ רעב

 -ָאק יד ןופ דנאטשפיוא ןתעב ןוא עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ

 ןיא ןעלקיטרַא עטרעטסיײגַאב ענייז ןענעייל ףרַאד ןעמ .ןרַאנומ

 ןיא ןָאטנַאד ןגעוו ,לעשימ זיאול ןגעוו ןטערטרָאּפ עשירָאטסיה

 ןליפ וצ ידכ ,ַאלָאז לימע ןוא ָאגוה רָאטקיװ ןגעוו ,רעיּפסעבָאר

 :טפָאה עטקעיועגפיוא-טכירעגמוא יד ןופ ךיוה םעד ךיז ףיוא

 בענופ רעמוז רעד ,1936 רעמוז ןכעלסעגרַאפמוא םעניא ןעגנונ

 .ףמוירט-טנָארפ-סקלָאפ

 עּפורג-רעביירש יד ףיוא ךיוא טבעל סלוּפמיא ןקיזָאד ןטימ

 רעטשרע רעד טיירגעג טרעװ סע .געט עשירָאטסיה יד ןיא

 -אלטנּפָא יד זיפ זייש ןיא ,דניצַא ."לַאנרושז רעזירַאּפ,, רעמונ

 רעד טָא ןופ לָאר יד רערָאלק רימ ןעעזרעד ,רָאי ןעצ ענעפ

 יז ןכלעװ םורַא ,ןַאגרָא םעד ןופ ןוא רעביירש עּפורג רעגנוי

 -- ןוטעג סעּפע דנַאנַאכָאנ ךיז טָאה סע .טלמַאזעג ךיז ןבָאה

 יד טעמדיװעג ,ןטַארעפער .ןעגנוציז ,ןעגנולמַאזרַאפ

 :רעכיב ךיוא ןעניישרעד ,לַאנרושז ןטימ קיטייצכיילג .רעביירש

 סע .ןטעברַא עשירָאטסיה ,ןענַאמָאר ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל

 ןלמעראוו םענייז רעייפ םייב סָאװ ,רעפסָאמטא ןא סיוא טסקַאװ

 וצ טנייה זיב ךָאנ ,ענעבילבעגבעל עטלייצעג יד ,רימ ךיז

 זדנוא ןופ ןסירעגקעװַא ןבָאה ןרָאי-המחלמ סקעז יד שטָאכ ,גָאט

 -רעקעב ןרהא ןביל רעזדנוא ךיוא ייז ןשיווצ ;עטסעב עמַאס יד

 -כיוו אזא טליּפשעג עּפורג רעקיזָאדרעד ןיא טָאה סָאװ ,ןאמ

 וַא ךרודא טשינ זיא גנומענרעטנוא ןייא ןייק סָאװ ,לָאר עקיט

 גנוניוװו ענעדיישאב ןייז .גנוקילייטאבטימ ןייז ןָא ,לַײטנָא ןייז

 רעד ,סערדַא רעד ןעוועג לָאמטּפָא זיא ליוולעב ןכיוה ןפיוא

 יד ןרָאװעג טנעיײלעג ןענעז טרָאד ,רעביירש ןופ םוקנעמאזוצ

 -אב זיא טיָאד ,קעווא-רעדעפ רעד ןופ סָאװ-רָאנ ןעגנופאש

 רעזיראפ,. רעמינ ןשירפ ןדטי ןופ םינּפ סָאד ןרָאװעג טמיטש

 ןא יפאשעג 1935729 ןרָאי יד ןשיװצ טָאה סָאװ ,"לאנרושז

 סע ביוא ןוא .זירַאּפ ןיא ןבעל-רוטלוק ןשידיי םעניא עכָאּפע

 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד ןרעװ ןבירשעג לָאמַא טעוו

 עכַאּפע עקיזָאדיר טצװ ,ךיייוקנארפ ןיא גנוגעוואב-רוטלוק

 .ןרעוו ןזָאלעגכרודא ןענעק טשינ ןפוא םושב

 -יש ןיא טנעמָאמ רעקיטכיוו ַא רעייז וצ ךָאנ ָאד טמוק סע

 -עב ןרהַא טימ תוכיש ןיא ןוא "לַאנרושז רעזירַאּפ,, ןטימ תוכ

 טמשרע יד ןופ רענייא טָאה ?לאנרושז רעזיראּפ,, .ןאמרעק

 ןשידיי ןכעלטלעװלא ןא ןופ קנאדעג םעד טגנערבעגסיורא

 לעמוקעג-דנאטשוצ ךאנרעד עקַאט זיא סָאװ ,סערגנָאק-רוטלוק

 ןַאמרעקעב ןוא ;גנולעטשסיוא-טלעוו רעד תעב ,1927 רָאי ןיא

 זעמָאנ ןיא עקאמ ןטערטעגסיורא סערגנָאק ןקיזָאד ןפיוא זיא

 ,?לַאנרושז רעזירַאּפ,, עּפורג רעד  ןופ

 "יז ןיא זיא סערגנָאק-רוטלוק רעשידיי רעכעלטלעוולַא רעד

 "אמ-רוטלוק רעקיטכעמ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנאוורַאפ 1937 רעמ

 -רעביא ןעװ-זטלעז טָאה זיראפ עשידיי'ס סָאװ ,עיצאטסעפינ

 רעביירש עשידיי עטסנעעזעגנָא יד ןופ רעקילדנעצ .טבעלעג

 -ייא ןקע עלא ןופ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז רעוט-רוטלוק ןוא

 ןעוועג ךיוא רעבירעד זיא'ס .סעקירעמא עדייב ןופ ןוא עּפָאר

 "אב וצ ןענאמרעקעב ראפ בוט"םוי רעכעלנעזרעּפ רעסיורג ַא

 יד עכלעוו טימ ,טניירפ ןוא עטנאקַאב עטלַא טימ ךיז ןענעגעג

 ענייז ךרוד ,סנטייוורעדנופ ןעוועג זיולב זיא טפאשטנאקאב

 טרעוו טקאטנָאק רעד .רעכיב ןוא ןטעברא עטכעלטנפעראפ

 רעד ןופ דילגטימ ַא יװ ךיז טליפרעד רע ,רערעגנע ןא ךָאנ

 למאזניימעג טימ טבעל סָאװ ,החּפשמ רעשירעפאש רעסיורג

 .אנוש ןעמאזניימעג ןגעק טפמעק ןוא ןליצ

 רעזנוא ,טרעקראפ ,טשינ ךיז רימ ןבָאה ןבעגעגרעטנוא

 -דנוא ןופ עטסעב יד רעבָא ,טכאפליפראפ ךיז טָאה ןליוופמאק

 ךיוא ייז ןשיוװצ ןוא טכאלש דעד ןיא ןלאפעג ןענעז הנחמ רעז

 ,ןאמרעקעב ןרהא --

 -רעדפיוא ןעמעראו םעד טציא יװ ךָאנ ךיז ןָאמרעד ךיא

 -ילאיטימ , לַאז ןיא סערגנָאק ןופ גנוציז-טנווָא רעד ךָאנ ,טכאנ

 -עגקעווא ןענאמרעקעב טימ ןעמאזוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו ,"עט

 -עג געוו ןצנאג ןפיוא עקאט ןבָאה רימ ןוא םייהא סופוצ ןזָאל

 ךיז ןבָאה רימ .ךיז ןבעגוצרעטנוא טשינ גנַאלרַאפ ןגעוו טדער

 עכעלרעטלאלטימ ,ערעטצניפ יד ןשיוװצ טרעטנָאלּפעג גנאל

 ןופ סעשינ יד ןוא ןרעטנַאל-דזַאג ערעטיש יד ןופ ךעלעסעג

 רעד ןופ ןקירב עכעלטע יד ןטינשעגכרוד ,טנעװ עדנילב יד

 -דעטאק רענעשָאלעגסיוא ,רעוװיסַאמ רעד ייברַאפ ,לזניא-ןעס

 ,ןַאמרעקעב ,ןגיוושעג סגעוו קיטש ַא טָאה רע ."םַאדרטָאנ, לַאר

 -שנ רעד ףיוא ןעוװעג רעווש סעפע ,סיוא טעז ,םיא זיא'ס

 -יא טעװ רע זַא ,טליפעגרָאפ טלָאמעד ןיוש טלָאװ רע יוװ ,המ

 ןייז ןיוש טָצװ רע זא ןוא ןעמוקמוא לגנארעג ןרעווש םענ

 .ןקידנערַאפ וצ זזייווַאב טשינ קרעוו-סנבעל

 ךיז לָאמַאטימ רע טָאה -- עיטסעב עשטייד יד ןעק ךיא --

 -חמ ערעװש ענייז ןגיוצעג רעטייוו טלָאװ רע יו ,ןפורעגּפָא

 .ןלױּפ ןיא עיצאּפוקֶא רעד תעב .,זייוולגניי בָאה ךיא -- תובש

 יופ ,דיא גערפ ,רעוװ .רערעייז שטייב רעד רעטנוא טעבראעג

 ןלעטשנגעקטנא ךיז טעװ סעיטארקָאמעד עטליופעצ ערעזנוא

 ראפ ייז ןזָאל טלא ןעוו ,היח רעטריניפאר-שירעטילימ רעד טָא

 רעבָא ? קלָאפ עשינַאּפש סָאד טולב ןיא ןײגּפָא ןגיוא ערעזדנוא

 -עגקירוצ דלאב ךךיז רע טָאה -- טשינ רימ ןלעװ ןייגרעטניא

 -רטָאנ,, רעד ,לָאמקנעד-רוטלוק רעסיורג רעד טָא יו --- טּפאכ

 וא תומחלמ ,רעטרעדנוהרָאי טכעלעגרעביא טָאה סָאװ ,"םאד

 .סעבָארט-רעייפ עלא ןייטשייב רימ ןלעװ ,סעיצולָאװער

 -ייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןראפ רָאי יירד-ייווצ עטצעל יד

 ַא טבעלעגרעביא ןַאמרעקעב טָאה ,דָאב-טולב רעסיורג ,רעט

 טומ רעשירעּפַאש רעד רעבָא ,גנולפייווצרַאפ ןופ ןטנעמָאמ ךס

 -ץֵגֹּפָא טשינ לָאמנייק םיא ןופ ךיז ןבָאה ןביולג רעפיט רעד ןוא

 .ןוט

 טימ ּפָא רדסכ ךיז רע טפור ןצנעדנָאּפסערָאק ענייז ןיא

 -עעשעג עשיטילָאּפ ,עלעוטקא יד רעביא גנורעטיבראפ סיורג

 ןרַאפ געוו םעד יירפ ןענעפע סָאװ ,טייל-ןעכנימ יד ןגעוו ,ןשינ

 ןיא זיא טעטיוװיטקַא עשירעפַאש ןייז .ךיירקנארפ ןיא םזישַאפ

 רע עכלעוו ,רעכיב רעביא סעיזנעצער טביירש רע .רעביפ ןלופ

 ,טלעוי ןקע עלא ןופ רעביירש עשידיי ןופ טקישעגוצ טמוקאב
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 ' "אנא רעביא טעהרא ןייז קורד םוצ טיירג ןוא סיוא טקידנע רע

 .ל רעטכיד ןרעגיא טעברא ערעסערג א טביירש ,סנארפ לָאט

 ןערב םעיינ ַא טימ ;זירַאּפ ןיא ןברָאטשעג זיא סָאװ ,ךאלמ

 -עטשטפירש ןרעביא סעיפַארגָאנָאמ 2 ףיוא ךיז רע טסעמרַאפ

 ייווצ -- ָאקמיב .פ גרוטאמארד םעד ןוא ןאמזאלג ךורב רעל

 ןייז ראפ ןזיוואב טשינ ןיוש טָאה ןאמרעקעב עכלעוו ,רעכיב

 רעצרוק א טימ ןענעז סָאװ ןוא טכעלטנפעראפ ןעז וצ ןבעל

 .עקירעמא ןיא ןענישרעד קירוצ טייצ

 א טימ גנודניבראפ רעקידנעטש ןיא ,םעד ץוח א, טייטש רע

 -אב רע .רעביירש עשידיי-טשינ ענעעזעגנָא ןוא עסיורג ייר

 סענאהָאי ,שיק ןיוורע ןָאגע ןופ ,ןאלָאר ןעמָאר ןופ ווירב טמוק

 ןופ ןגוצסיוא עניילק ןעגנערב וצ גונעג זיא'ס .ןָאגארא ,רעכעב

 -זב סנאמרעקעב ןליפרעד וצ ידכ ,םיא וצ ענעבירשעג ,ווירב

 יויא עשידיי-טשינ יד ןשיװצ ןקעװ וצ שינעפרעדאב ערעדנוז

 םוצ ,רוטלוק רעשידיי רעד וצ סערעטניא םעד עלעוטקעלעט

 -יורג רעד טביירש ,ווירב ענייז ןופ םענייא ןיא .ןפאש ןשידיי

 "רנא רענָאיצולָאװער ןוא רעלעטשטפירש רעשיזיוצנארפ רעס

 : ןענאמרעקעב וצ סיבראב

 א ןעמענראפ ןפראד רעביירש עשידיי יד זא ,ןיימ ךיא . . ,

 רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא טרָא קיטכיוו

 -- וצרעד ןטעטילאווק עקיטיונ עלא ןבָאה ייז לייוו ,רוטארעטיל

 רַאפ טסנוק רעד ןיא שינעכוז-םרָאפ עיינ ,םזילַאער ןגנערטש

 יד ךיוא ייז ןבָאה ,עסאר רעייז ןופ ינעשז ןכרוד ,ןוא ןסאמ יד

 ילָאװער ןופ רוטארעטיל יד ןפאש וצ ןטפאשנגייא עקיטכיוו

 ."םזיציטסימ ןרענָאיצ

 -עלּפ עסיורג ךס ַא טרעטשעצ קפס טוש ןָא טָאה המחלמ יד

 ןרעדנוװ םוצ רעבָא ,ןַאמרעקעב ןרהא ןופ ןפַאש םעניא רענ

 א ןוא עטרעוושאב א שטָאכ ,טעטיוויטקא ןייז סָאװ ,זיא ךיז

 עמַאס יד ןיא וליפא ףיוא טשינ רע טיג ,עטמַאזגנַאלרַאפ

 .ןעגנוגנידאב עטסרעווש

 -רעד סָאד ,גנורעטכינסיוא יד ,ןעגנומיטש-ןעכנימ-ךָאנ יד

 טָאה ,רעװלוּפ ןופ חיר םעד טפול רעד ןיא שממ ןיוש ןליפ

 ,דיײרקנַארּפ ןיא גנוניימ עכעלטפַאשלעזעג יד טרעדורעגפיוא

 כָאװ ,לגילפ ןשיטסישאפ ןופ גיז רעיינ א ןעוועג טלָאמעד זיא'ס

 -יקאב ,ךיירקנארפ ןופ גנורעפילסיוא רעד וצ געוו ןפיוא ,טָאה

 רענעפָא טימ יר רעטשרע רעד ןיא סיורא זיא ןוא טומ ןעמ

 -ףיוא ןא סנאמרעקעב ןופ עיּפָאק יד .עדנאגאּפָארּפ-ןדיי-יטנא

 -עד ןוא רעטכיד ןשיזיוצנארפ ןסיורג םוצ ווירב םענעטיהעג

 -וס עס,, גנוטייצ-טנוװוֶא רעד ןופ רָאטקאדער-טּפיוה ןקיטלָאמ

 -ּפעד רעפיט ןופ געט ענעי ןופ עקאט טמאטש ,ןָאגַארַא ,"רא

 -ייוו ןייז ןעיירשוצסיוא גנַארד םעד טַאהעג טָאה רע .עיסער

 םעד טָא ןופ טלעטש עניילק א ןריטיצ וצ יאדכ זיא'ס .קיט

 : ןענָאגארא וצ ווירב-טסעטָארּפ ןקימאלפ

 ! ןָאנַארַא רבח רערעייט ,,:

 .נעש טעװ ריא זא ,גנונעפָאה רעד טימ ךייא וצ ביירש ךיא,

 .טייקמאזקרעמפיוא עקירעהעג יד רעטרעוװ עניימ ןעק

 טליפ רעכלעזא סלַא ןוא ד יי סלא ךייא וצ ביירש ךיא
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 "יד ןיִא ןדערוצסיוא ןעמעוו ראפ ךיז שינעפרעדאב א טּפָא ןעמ

 ןיא ייס רעביא טבעל קלָאפ רעזנוא סָאװ ,געט ערעווש עקיזָאד

 ןרָאי טניז טרעיו שטנעמ : ףירגאב רעד ווו ,דנאלשטייד ןשיצאנ

 עלַא טעמכ ןיא יײס ,ןטערטעג סיפ יד טימ ןוא טעדנעשעג

 ראפ דָארג ךיז טליוו ךיז ןדערסיוא ןוא ; עּפָאריײא ןופ רעדנעל

 ןעמ זומ ,רבח רערעייט ,ָאד רָאנ .דיי-טינ ַא רַאפ ,ןקיטייז ַא

 ץראטש ,ןכוז עטערּפ רעשיזיוצנארפ רעד ןןופ םי ןצנאג ןיא ןיוש

 לָאז סָאװ ,שטנעמ א ,יורטוצ ןקעוו לָאז סָאװ ,שטנעמ א ןכוז

 דײל עכעלשטנעמ ראפ שינעדנעטשראפ ןבָאה תוחּפה לכל

 ."רעירא חענייר,, ןייק טשינ . . ןופ ןעמוק ייז ןעוו וליפא

 -- ? רבה רערעײט ,ןביירש ךייא ךיא לי סָאװ ןגעוו,

 זדנוא . . .וטװ ,ןוט סעומש ַא ךייא טימ לע ךיא ,ןיימ'כ

 מנטצעל ןענעז רימ .ןלייצרע- טשינ ךיא ףרַאד ךס ןייק .ןדיי

 -ייא ןיא עידעגַארט רעסיורג ַא ןופ זיולב טשינ טקעיבָא רעד

 רעביא עמַאל;ער רעטגייווצרַאפליפ ַא ןופ ךיוא רָאנ ,עּפָאר

 -וא טעמכ טזייַיו ןעמ ,תמא .טלעוו רעד רָאג ןופ עסערּפ רעד

 רעד זיא ןלָאכ ךס ַא ןיא .ליפעגטימ זדנוא וצ סױרַא םוטעמ

 -עפעשַאב קיסיפ-ריפ ַא ...וצ רעגייטש ַא יו ,רעד ליפעגטימ

 זענעק עקיטייז רָאנ ,סנקעטש יד טימ ןּפאלק עלא ןעמעוו ,שינ

 ךללקילגמוא ןא ,טָא; : טדעיו רענייא יװ ,ןקוקוצ טשינ סע

 רָאנ .."ןקיניּפ טשינ סע ףרַאד ןעמ ,ךעבענ שינעפעשַאב

 א יװ רָאנ ,שיועפעשַאב ןייק יו טשינ ירמגל ךיז ליפ ךיא

 ןיא טרעוװ סָאװ ,ץלַא וצ שטנעמטימ רעטקיטכערַאבכיײלג

 ןפוא םושב ןעק ךיא .סטכעלש ייס ןוא סטוג ייס ,ןפַאשעג ןבעל

 זדנוא ןרעה ןשטנעמ ןוא רעקלעפ סָאװרַאפ ןעמענַאב טשינ

 ". . עכלעזא סלא ןטכַארטַאב וצ ףיוא טשינ

 עטשרע יד ןופ ןַאמרעקעב זיא סיוא טכערב גירק רעד ןעוו

 רטבָא ,היח עשיטסישאפ יד ןגָאלש ןייג וצ ךיז ןרישזאגנא וצ

 טימ .טגײלעגּפָא םיא ןפור סָאד טרעװ ,רעטלע ןייז בילוצ

 ןיא םירבח ענייז עלא טימ ּפֶא ךיז רע טנגעזעג רעיורט ןפיט

 ןפיוא ןוא ןטנעמינער יד ןיא קעווא ןעייג סָאװ ,עטנעָאנ

 -נָאק ןקידרדסכ ַא יז טימ ןטלַאהוצנָא ְךיִי טימַאב רע .טנָארְפ

 -יירפ עשידיי יד ןשיװצ ןעגנומיטש יד ךיז ןסיוורעד וצ ,טקאט

 -אפ םעד ןגָאלש ןעגנאגעג קיטכירפיוא ןענעז סָאװ ,עקיליוו

 ףעגנושיוטנא ךס א רעביא ןבעל סָאװ רעבָא ,םזיש

 טיהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,ךוב-גָאט רעקידנעב-ליפ רעד

 עקַאט טריטַאד ,ןטּפירקסונַאמ עטעװעטַארעגּפָא ענייז ןשיוװצ

 -רעווש ןיא גָאט ייב גָאט ןבירשעג םיא טָאה רע .טייצ רעד ןופ

 .ךיירקנַארפ ןופ ןגעוו יד ףיוא קידנרעדנַאװ ,ןעגנוגנידַאב עטס

 םיא ,ןדיי ליכ יװ ,ךיז רע טרעק ,זיראּפ ןצעזאב ןכָאנ

 "גייא יד טימ טקאטנָאק םעד רעביא טשינ טסייר רע ,קירוצ

 זלָארגרַאפ ףיט טציא ןענעז סָאװ ,רעביירש ענעבילבראפ-קיצ

 -מוא יד ןריטקַאדער טימ טפלעה רע .דרערעטנוא רעד ןיא

 טיירג טונימ עדעי זיא ןוא עסערּפ-רעטעברַא עשידיי עלַאגעל

 ןענעז קידנריר רָאג זיב .םוקמוא ןופ געוו ןטצעל םעד ןייג וצ

 ןַא םענייא טביײרשַאב רע וװ ,ךוב-גָאט ןייז ןופ ןלעטש יד

 םלוע-תיב ןפיוא רעבירַא לסיבַא ךיז טּפַאכ רע ןעוו ,גָאט-ורּפָא



 1939 ןיא ץַאק ענַאמ רעלָאמ רעד ןוא (סקניל) ןַאמרעקעב ןרהא

 םיא ןענעז עכלטיו ,*עטנַאקַאב עטלַא,, ענייז וצ ,?זעשַאל-רעּפ,

 -אב טייג רע .ןרָאװעג טנעָאנ יױזַא ןוא שימייה יוזא ןרָאי טניז

 ןופ ,סיבראב ירנא ןופ םירבק יד ,טנַאװ-ןרַאנומָאק יד ןכוז

 םירבק ערעייז ףיוא לָאמאטימ טעזרעד רע ןוא עירוטוק ןאיאוו

 רע טגָאז -- ואראפ .ןעמולמ עטיור עקידעבעל ןוא עשירפ

 סָאװ .,ךיירקנארפ ןיא טנאה עמינָאנא ןא --- דיירפ טימ ךיז

 ..ןטכעלש םעלַא ףיוא ןריגַאער ךָאנ טעװ ןוא ְךָאנ טבעל

 ןוא בוטש ןיא ךיז ייב ּפָא ךיז רע טסילש טכענ עצנַאג ףיוא

 .עיפַארגָאנָאמ-ןינעל ןייז רעביא סיילפ רעמכָאנ טימ טעברַא

 ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא טציא ךיז טניפעג ךוב עקיזָאד סָאד

 ןיא ןבָארגראפ ןגעלעג טייצ עגנאל א זיא סע לייוו ,גנולאפעצ

 יא טגנערבעג ןיא ןענופעגּפָא סע ןבָאה םירבח .דרע רעד

 סע  .זירַאּפ ןיא "ןָאינוא, רעד ייב רעטנעצ-עיצַאטנעמוקָאד

 וצ גנוגנערטשנָא ענעבעגעגרעביא ןוא ימ ליפ ןרעדָאפ טעװ

 -עהעג ַא ןיא םיא ןעגנערב וצ ,טּפירקסונַאמ םעד ןרירווַאטסער

 -עג ןענעז ךוב-גָאט ןייז ןופ ךעלטעלב ליפ .דנַאטשוצ ןקיר

 רעבירעד רימָאל .קרעוו ןקיזָאד ןרעביא טעברַא רעד טעמדיוו

 -ערַאװ םעד ןליפרעד וצ ידכ ,ןיילַא ןענַאמרעקעב ןדער ןזָאל !

 -עג ערעווש ,ענעדָאלעגרעביא סָאד ןוא ןפַאש ןופ םעטָא ןעמ

 עקיזָאד יד ןפרָאװעגנָא רעטַאלפ טימ טָאה רע ןעוו ,סנייז טימ

 : תורוש

 .טכַאנ עבלַאה ,1940 ,רעבמעווָאנ ןט-2 םעד ,קיטנוז ,זירַאּפ

 רטטעּפש רעד ןיא ,טציא וליפא רעווש זיא רימ . . . ,

 -גָאט ןיא ןענעכייצראפ וצ סָאװטע ןסיײרוצּפַא ךיז העש-טכאנ

 ןטעּפש םעד ןוא גָאט ןופ לייט ןטסערג ןקיטנייה לייוו ,ךוב

 רימ טכַאמ סָאװ ,טעברַא ןַא טימ טקיטפעשַאב ךיא ןיב טנוװָא

 ןשירַארעטיל ןופ סונעג ןליטסייג םעד ןבעלרעביא יינספיוא

 םייב דימת טָאה ןעמ סָאװ ,ליפעג ןכעלרעניא םעד . . . ןפַאש

 -עטניא ןוא טּפַאכרַאפ סָאװ ,טעברא עסיורג ,עיַײנ ַא ןביײהנָא

 ןיוש ךיז טגָארט ןעמ רעכלעו טימ ,טעברַא ןַא ; טריסער

 .ןקיטלאטשעו וצ טייהנגעלענ א ףיוא קידנטראוו ,ןרָאי םורא

 ביוא ,ענדָאמ רשפא טגנילק טנעמָאמ ןקיטציא ןיא;,

 רע יוװ יוזא טכיילב טקאפ רעד רעבָא ,ךאז אזא ,דליוו טשינ

 ףאה יוזא -- קיצװ סיורג ,יײנ א ןביוהעגנָא בָאה ךיא : זיא

 ."ןענינעל ןגעוו -- ןייז סע טעװ ךיא

 .אלּפ ןקיזָאד ןטימ םורא ריז גָארט ךיא זא ,ןֹרָאי ןיוש,

 ןוא םייל ,ןעיוב ןרָאפ ןלַאירעטַאמ טיירגעג ןוא טלמַאזעג ןרָאי

 עלַא ןעמ טָאה ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו רָאנ ,לגיצ
 קינַאּפ ןיא ןבָאה ערעדנַא .ןטלַאהַאב טזומעג ןלַאירעטַאמ
 ,טמיורעגפוא ץלַא בָאה ךיא .טעטכינרַאפ ץלַא

 יירפ ןענעק וצ רעדיוו טייצ רעקיטסניג רעד ףיוא קידנטרַאװ

 יױזַא טשינ טמוק טייצ יד רָאנ .ןלַאירעטַאמ יד טימ ןצונַאב ךיז !

 סָאװ ,עיצקַאער רעשיזיוצנַארפ רעד רַאפ קערש רעד ןופ .ךיג

 -רעביא ןעמ זיא ,המחלמ רָאי ןטשרע ןיא טעװעשובעג טָאה

 ןיא ןעוו ,דָאירעּפ ןשיטסירעלטיה ןופ םישזער םוצ ןעגנַאגעג

 .טעטכינרַאפ ןוא טמיורעגפיוא ץלַא ןעמ טָאה ןבוטש עשידיי

 ןייגרַאפ טייצ יד ןזָאל וצ ןעור טשינ ךיא ןעק רימ ןיא רעבָא

 -סײגַאב ןוא ןדניצנָא רעדיװ ךימ לָאז סָאװ ,טעברַא ןיימ ןָא

 סע סָאװ ןייז לָאז .ןביוהוצנָא ןסָאלשַאב ךיא בָאה ךעלדנע .ןרעט

 רעביא טעברַא ןיימ טימ ןקיטפעשַאב ךיז לעװ ךיא ! ליװ

 טבעלעג טָאה סאוו ,שטנעמ ןטסערג עמַאס םעד ,ןיינ ,םענייא

 ןיא טריזילַאער : רעקיטכיר .טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןיא

 -רַאפ ןיא טיירגעגוצ טָאה רע סָאװ ,סָאד טרעדנוהרָאי רעזדנוא

 . .. . טרעדנוהרָאי םענעגנַאג

 בָאה ,רעבמעווָאנ ןט-1 םעד ,קירוצ געט ייווצ טימ ,טָא ןוא;

 ןלַאירעטַאמ עניימ ןופ לייט ַא טלבַארגעגסיױא קיטכיזרָאפ ךיא

 ןעיירפ םעד ,טײיא . . . טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז -- ןוא

 טזָאלעגנײרַא ךיז טעפמיא טימ ךיא בָאה ,גָאט ןקידקיטנוז

 ןרַאפ לַאירעטאמ-יור םעד ןטיירגוצ םעניא טעברַא רעד ןיא

 ןוא ןבעל ןרעביא קרעװ עסיורג ,עייֵנ סָאד ,ןינב ןקידרעטעּפש

 .ןינעל שטיליא רימידַאלוװ ןופ ןפַאש

 ךאנ זיא טעבדַא רענעביוהעגנָא רעד ןופ גנוקידירפַאב יד

 "לקסוועיָאטסָאד , : ןטעברַא עטשרע עניימ ןופ יו ערעסערג ַא

 רעד ןיא ןיירא ז'יוכעלסיב ךיז בעל ךיא ."סנַארפ, ןוא

 דעד ץלַא טביילב סָאװ ,טייקכעלנעזרעפ ַא ןיא ןוא עכָאּפע

 ,עיטנַארַאג א ןוא טיהשטנעמ רעד רַאפ םערוט-טכייל
 -רַאפ טעװ ,ןבעל יוימ רעכלעוו ןיא ,עכָאּפע ערעטצניפ יד זַא
 ךיז טעװ טייהשטנעמ יד .רַאמשָאק רעזייב ַא יװ ןדניווש

 םעד ןעזרעד טעװ ןוא רַאמשָאק ןפיט ריא ןופ ןּפַאכפיױא ןזומ

 -יירפאב רעד יצ געװ ןטיירב ,ןקיטכיר-קיצנייא םעד ,געוו

 ."געוו סנינעל --- טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ גנוא

 : רע טנכייצרַאפ ,רעבמעצעד ןט-10 םעד

 -גוא ןבעגוצנָא ןייז קיטיונ לָאמַא רשפא טעװ סע . . . ?

 טכַאמעג זיא טעברַא עקיזָאד יד ןעגנוגנידַאב ערעסָאװ רעט

 ןופ סקָאדַארַאּפ םעד ןיא טשינ טציא ןיוש טייג ָאד .ןרָאװעג

 ןופ טנעמָאמ ןקיטציא ןיא דָארג טעברַא ןַא וצ ךיז ןעמענ

 ץדערעגּפָא ןיוש ,סעיסעדּפער עטפרַאשרַאפ ןוא םזירעלטיה

 .זירַאּפ ןקיטציא ןיא עגַאל רעשידיי רעשיפיצעּפס רעד ןופ

 טשינ ןעק ךיא .טעּפש זיב ביירש ןוא טנוװָא ןדעי ץיז ךיא
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 סָאד .ןצנַאגניא ךימ טריברָאסבַא סָאװ ,טעברַא יד ןגיײלקעװַא

 טימ ןטכָאלפעגכרוד זיא סָאװ ,ןבעל סנינעל ןיא ךיז ןעלבירג

 זיב גנוגעוַאב רעשיסור רעד ןופ עטכישעג רערַאברעדנוװו רעד

 ןייק .ןצנַאגניא ךימ טּפַאכרַאפ ,רעטעּפש ןוא עיצולָאװער רעד

 ןטסָאמרַאפ ךיז בָאה ךיא ןוא ּפָא טשינ ךימ טקערש רַאפעג

 ךיז לָאז ץלַא ןעו וליפא ףוס םוצ ןריפ וצ טעברַא ןיימ

 טכירעגמוא ייר ןיימ ןעמוק טעוו'ס . . . ןדייס .ןרעקרעביא

 .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא וצ

 ןצונסיוא ןפרַאד םיטרּפ יד ךָאנ לעװ ךיא זַא; ןָאה ליוו ךיא,,

 ."קורד םוצ ןייג טעװ סע ןעוו ,ךוב-ןינעל םוצ המדקה רעד ןיא

 .טרָא טייווצ ַא ןיא ןוא

 -סױרַא טשינ רעדיוו גָאט ןצנַאג ַא ךיא ןיב טנייה . . . ,

 6 ןיוש ךימ טלַאה סָאװ ,רעביפ ַא טימ .בוטש ןופ ןטערטעג

 לַאירעטַאמ רעד ."ןינעל, ייב טעברַאעג ךיא בָאה ,ןכָאװ

 .עיּפָאּפע ערַאברעדנוװו ַא ףיוא טבעל סע .ןָא טסקַאװ

 -כעלגעמ יד בָאה ךיא ןוא קעװַא טייג סָאװ ,גָאט רעדעי,

 רַאפ זיא ,טעברַא ןיימ ןיא ןרעוװ וצ "?טרעטשעג,, טשינ טייק

 טשינ ץלַא טערט ןייזטסוװַאברעטניה ןיא לייוו ,סניוועג ַא רימ

 ךיא ןרעטש ףוס לכ ףוס רימ ןלעװ "ייז,, זַא ,קערש יד ּפָא

 -עק טשינ ,סיורג ױזַא ךיז טמענרַאפ סָאװ ,טעברַא ןיימ לָאז

 .ףוס ןזיב ןריפרעד ןענ

 רעיור רעצנַאג רעד ןעוו ,גָאט םענעי ןופ ןיוש םולה ךיא,

 ןטערטוצ ןענעק לע ךיא ןוא קיטרַאפ ןייז טעװ לַאירעטַאמ
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 סָאד ןקיטלַאטשעג ,ןטעברַאַאב : טעברַא-טּפיױה רעד וצ

 רעד ןיא עכָאּפע רעכעלרעדנווו רעסיורג ַא ןופ קרעװ עסיורג

 ."קרעוו ןייז ןוא ןינעל : עטכישעג רעכעלשטנעמ

 םעד ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,ןדיי ןענָאילימ ןֹופ לרוג רעד

 לרוג רעד ןעוועג ךיוא זיא .םשה-שודק-ןסַאמ ןופ געוו ןטצעל

 ךוב-גָאט ןייז ןיא ךָאנ ןעניפעג רימ .ןַאמרעקעב ןרהא ןופ

 ןעוו ,רָאי-יינ ןטצעל ןרַאפ רעטרעוו עכעלטע יד טנכייצרַאפ

 זיא'ס : ןרָאװעג ןכָארבעצ יינספיוא ןענעז ןעגנונעפָאה עלַא

 -סנבעל ןייז זַא ,ורמוא רעוויטקניטסניא רעד ,רעטיצ רעד

 ,טקידנערַאפ ןייז טשינ טעוו קרעוו

 ַא .עטכישעג רעד ןיא לטעלב ַא ףיוא ךיז טשימ רעדיוו,

 רעד ןוא קרַאטש יױזַא ךָאנ זיא עיטסעב יד ןוא רָאי-המחלמ יינ

 ".טשינ ךָאנ ךיז טעז ףוס

 ןרחא ןופ טשינ .ןבילברַאפ טשינ זיא רכז םוש ןייק

 .החּפשמ רעניילק ןייז ןופ טשינ ןוא ןַאמרעקעב

 יד ייב ןליו רעמַאזגיובמוא רעד רעבָא זיא ןבילברַאפ

 םענעדלָאג םעד ןעיצ וצ רעטייוו ןדיי ענעבילבעג-ןבעל

 ןופ ,עיצידַארט רעשידיי רעוויסערגָארּפ רעד ןופ םעדָאפ

 .טסייג ןשידִיי ןופ ןוא רוטלוק רעשידיי

 ןבעל שירעפַאש ,םַאזטעברַא ןייד ,ןַאמרעקעב ןרהא רעביל

 רעטסקיליײה ןוא רעטסערג רעד טימ .ןייג ןריולרַאפ טשינ טעוװ

 ןוא השורי ןייד ןצעזרָאפ ןוא ןטיהפיוא רימ ןלעװ תונשקע

 .ןעעדיא ענייד



 גינעק .ג

 סנאמרצעקצב ורהא
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 טעעטַארעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיבתכ עכיירלָאצ יד ןשיוו וצ

 ןייז טמענרַאפ ,גירק ןתעב ןפַאש ןכייר סנַאמרעקעב ןרהַא ןופ

 -קרעמ ַא זיא סע .טרָא דנטיידַאב רָאג ןוא רעדנוזַאב ַא ךובגָאט

 -- רעכעלטכישעג ךיילגוצ ןוא רעכעלשטנעמ -- רעקידריוו

 .טייקיטביוו רעסיורג ןופ טנעמוקָאד

 ןעמָאנ ןטימ טנכיײצַאב טָאה ןַאמרעקעב סָאװ ,ךובגָאט סָאד

 ךובגָאט ןיימ,, : ּפָאקרעטנוא ןטימ ןיא) "ןיזמוא ןופ ןטייצ ןיא ,

 רעבָאטקָא ףוס ןָא ךיז טביוה ("המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 -סירעטקַארַאכ קרַאטש ןענעז תורוש עטשרע יד ןיוש ןוא ,9

 ןבָאװ דימ : שטנעמ ןוא רעביירש םעד ןענַאמהעקעב רַאפ שיט

 יד ןצַאשּפַא ןוא זעמענפיוא ןייז רַאפ לסילש םעד ךעלטנגייא ָאד

 טימ ,טייקלופתוירחא רעד ןוא טסנרע םעד רַאפ ןּוא ןשינעטשעג

 ַא וצ יו רענייז טעברא רעד וצ ןטערטעגוצ זיא רע עכלעוו

 ,ןליפרעד וצ טָאה רע סָאװ ,עיסימ דעכעלטפַאשלעזעג רעפיורג

 .טליפרעד תומילשב ךיוא טָאה רע סָאװ ןוא

 רע סָאוירַאפ ,ריפניירא ןייז ןיא ךיז טרעפטנערַאפ ןַאמרעקעב

 : גנוקיטעּפשרַאפ ַא טימ ךובגָאט ןייז וצ ךיז טמענ

 .רעבָאטקָא ןט-26 םעד רע טביירש -- ךובגָאט עקיזָאדסָאד.,

 ךיילג ןצעזרָאפ : רעקיטכיר ,ןביײהנָא טלָאװעג ךיא בָאה--9

 ,קידנליפ ,רעמוז ןקיטנייה טסוגיוא ףוס ןופ געט-רעביפ יד ןיא

 טלָאװעג ךיא בָאה ,ךעלדיײמרַאפמוא זיא עפָארטסַאטַאק יד זַא

 זיא סָאװ טעברַא ןַא ,ךובגָאט ַא ןביירש ןופ טעברַא יד ןצעזרָאפ

 לָאמַאטימ זיא םולש רעד ןעוו ,1919 ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא

 ןעמונעג טירשנזיר טימ טָאה עּפָארײא . . . ןוא ןכָארבעגסיוא

 .ןרעלטיה וצ געוו ןפיוא טסייה'ס ,ליאסרעוו ןֹופ געוו ןפיוא ןייג

 בָאה המחלמ רעקיטציא רעד ןופ ךורבסיוא םייב ,רעמ טשינ

 ןעמונעג ןבָאה ןשינעעשעג יד .ןריולרַאפ טנעמָאמ ַא ךיז ךיא

 טולָאסבַא זיא'ס : טכַאדעג ךיז טָאה'ס זַא ,טמעט אזא טימ ןייג

 -עשעג יד ןריטָאנרַאפ טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז קיטיינ טשינ

 םעד טָא ןבעלרעביא טשינ רעגייק טעװ ייסיווייס לייוו .ןשינע

 -עג רעשיאעּפָארײא רעד ןופ ןיימוא ןטסערג רשפא ,םעיינ

 ."עטכיש

 רעד ,טניירפ ןייז זַא ,ןַאמרעקעב ודנוא טלייצרעד ָאד ןוא

 -סונַאמ ַא טכַארבעגּפָא םיא טָאה יקסווָאלַאשזד .מ רעטכיד

 סָאד טָא .1919-1914 ןופ ךובגָאט ןייז ןופ לייט ַא ,םענייז טּפירק

 -ייק ןטימ ןָא ךיז טבייה,, -- ןַאמרעקעב טביירש -- ךובגָאט

 -טיה רעקיטציא רעד וצ ךעלנע) עיצַארַאלקעד-םולש סרעז
 בלַאה קידנריּפוקָא ,תונוהצנ עסיורג ענייז ךָאנ ,( . . . סרעל

 "לעגרַאפ עקיזָאדיד ןיא קידנרעטעלב ייסיווייס רָאנ .עּפָאריײא

 גירס ותעב רובגאט

 ןּפַאנק ַא טלַא ןיוש ןענעז סָאװ ,רעטעלב ענעבירשעג ,עט

 טרעוװ ;שירָאטסיה ַא ןיוש ןבָאה ןוא טרעדנוה-רָאי לטרעפ

 ןופ ןלאירעטַאמ עטריטָאנרַאפ יד ןופ טייקכיירלָאצ רעד טימ

 -יסור יד ןריובעג טָאה סָאװ ,טײצ רעשימרוטש רעסיורג ַא

 ךיא : סולשַאב םעד טכַאמעג ךיא בָאה -- עיצולָאװער עש

 ןיב ןײלַא ךיא גנַאל יװ .ךובגָאט סָאד ןעײנַאב רעדיװ זומ

 רעד ןופ בעוװװעג ןקיטולב ןיא טּפעלשעגניײרַא טשינכָאנ

 -רַאפ וצ לייוורעד ןטייקכעלגעמ יד ןצונסיוא רימָאל ,הטיחש

 ."ךיז טזָאל סע סָאװ ןריטָאנ

 -נַאג רעד סיוא ךעלטנגייא ךיז טקירד המדקה רעד ןיא טָא

 ביױהנָא טניז ךובגָאט ןופ רָאטיױא ןופ דנַאטשוצ-טימעג רעצ

 -ראפ ןופ גנונַא עכעלקערש יד : געט עטצעל ענייז זיב המחלמ

 -ייצכיילג רעבָא ; גנוטכינראפ ןוא םוקמוא ,ןברוח םענופ םענ

 גיז ןקיטליגדנע םעניא ןביולג רעכעלכערבעצמוא רעד קיטייצ

 -רעקעב ייב ךיז טקרעמַאב סע .טייקיטכערעג ןופ תוחוכ יד ןופ

 -רעדיוש ןופ ליפעגרָאפ סָאד ,ורמוא רעד דנַאנַאכָאנ ןענַאמ

 טיוט ךיז טימ ןעגנערב טעוװ סָאװ ןוא ןָא טמוק סָאװ ,ןטסכעל

 -ימ רַאפ רעטנורעד ,ןענָאילימ רעקילדנעצ רַאפ טָארסיױא ןוא

 זיא רע יו -- ןענַאמרעקעב טָאה ליפעג ָא-סָאד טָא .ןדיי ןענָאיל

 -- טײקיצרַאהנּפָא רעכעלמיטנגייא םיא רַאפ רעד טימ הדומ סע

 יד ךיילג טמוקַאב רע .עלייוו ַא זיולב רעבָא ,עלייוו ַא טלמוטעצ

 -םעטָא ןטצעל ןזיב טשינ ןיוש םיא טזָאלרַאפ סָאװ ,טייקרעכיז

 'טרעטעמשעצ ףוס לכ-ףוס טעװ ם:ידעלטיה רעד זא ,םענייז גוצ

 ,עסיורג יַא טעװ םיא ןרעטעמשעצ ןקיזָאד םייב זַא ןוא ,ןרעוו

 טָא .דנַאברַאפנטַאר רעד ןליּפש לָאר ,עטסערג יד טשינ ביוא

 טסברַאה געט ענעי ןיא ןיוש ,גנוגייצרעביא עטסעפנזייא יד

 ,הביבס רעניײמעגלַא רעד ןיא יװ ,רעשידיי רעד ןיא ןעוו ,9

 ,ךַאמּפָא ןשטייד-שיטעיווָאס ןטימ תוכייש ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא

 -עטשַאב א זיא ,עילַאנַאכקַאיו עשיטעיװָאסיטנַא עטסדליװ יד

 -ילָאּפ ןטניזעג ןרַאפ ןוא טייקידװעעזרָאלק רעד רַאפ גנוקיט

 זיא סָאװ ,ןענַאמרעקעב ןרהא ןופ שוח ןכעלטפַאשלעזעג-שיט

 יעג טשינ ,ןעייר עוויסערגָארּפ יד ֹוצ טנעָאנ קידנעייטש ,בגא

 'ו : .טסינומָאק ןייק גירק ןזיב ןעוו

 -ארט רעקיטולב רעד ןופ רעדיוש ןצנַאג םעד קידנעמענַאב

 ןבָאה ,ןדיי רימ סרעדנוזַאב ןוא ,טייהשטנעמ יד סָאװ ,עידעג

 יד גיוא ןופ קיטייצכיילג קידנרילױאפ טשינ ןוא ,ןבעלוצרעביא

 ךיז ןַאמרעקעב טָאה ,וויטקעּפסרעפ עקיטכיל רעבָא עטייוו

 רעקילײה רעד טָא ןיא ןבעל-ןוא-בייל טימ ןפרָאװעגניירא

 רעד טימ גָאט ןדעי ןענעכייצרַאפ ןופ עבַאגפיוא םיא רַאפ

 "רַאפ ןופ ,ןטקאפ עטסקיטכיװ יד טייקכעלטקניּפ רעטסערג
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 ַא ןבָאה רָאנ ןענעק ייז בייא ,םיטרּפ עטסנעלק יד ןריטָאנ

 יד ןיא ןבירשעג טָאה רע .טרעוװ ןכעלטכישעג זיא'ס ןכלעוו

 וליפא ןוא ,ןראפעג עטסערג יד ןיא ,ןעננוגנידַאב עטסרעווש

 -רַאפ יד ןיא ךיז קידנענעײלניײרַא .טיוט ןופ קילבנָא עמַאס ןיא

 ןעניפעג ליפ עכלעוו ןופ ,"עלטעלב טרַאבזעל-םיוק ,עטלעג

 ךיז טקעלּפטנַא ,לַאפרעדנַאנופ ןופ דנַאטשוצ ןיא ןיוש ךיז

 סָאד טייקנביוהרעד ןוא טייקנייש רעצנַאג ןייז ןיא זדנוא רַאפ

 ןוא שטנעמ םעד ,ןַאמרעקעב ןרהא ןופ טלַאטשעג עקיטכיל

 == טימרעד קיטייצנייא ןוא .רעפמעק ןוא רעביירש םעד ,דיי

 ןצנַאג ריא טימ הפוקת ַא ןופ קינָארכ עלופטרעוו רָאג זיב ַא

 ,ןשינעעשעג יד ןופ גנולקיוורעדנַאנופ עכעלגעטגָאט יד ,ליורג

 רעכעלשטנעמ רעד ןופ םעד ןיא ןסקאווסיוא םאזיורג רעייז

 -יילגמוא רעד ; םוילקַאטַאק ןרַאבלעטשרָאפ םיוק עיזַאטנַאפ

 ןשידלעה םעד ןופ ףמַאק רערעשיָארעה ךָאנ טימרעד ןוא רעכ

 -טכיל עטשרע יד ; ײרַאברַאב ןופ טכַאמ רעד ןגעק דרַאגנַאװַא

 סָאד ןוא .טכַאנ:רעלטיה רעד ןופ תוכשח רעד ןיא ןטיידנָא

 רענעטלעז ַא טימ ןוא ןטקאפ ןופ ללש ַא טימ ןבעגעג ץלַא

 .שינעדנעטשרַאפ ןוא טייקוויטקעיבָא

 לָאמ עקינייא לָאמליפ ,גָאט ןדעי ןבירשעג טָאה ןַאמרעקעב

 ענייז ןופ העש ענעבעגעגנָא טלַא רימ ןעניפעג טּפָא .גָאט ןיא

 5 ןוא 4 וליפא ןוא טכַאנַאב 2 ,טכַאנַאב 12 : ןעגנוריטָאנרַאפ

 ,ןָאדנָאל ןופ ָאידַאר םעד םאזקרעמפיוא טרעה 'רע .גָאטרַאפ

 -נייא ענייז טנכייצראפ רע .םיור ןוא ןילרעב ןופ ,עװקסָאמ ןופ

 ןוא עסערּפ עשיזיוצנַארפ יד ךעלגעט-גָאט טנעייל רע .ןקורד

 ,ךעלגעמ רָאנ זיא סע גנַאל יװ .ךוכגָאט ןייז ראפ סיוא יז טצונ

 ,עסערּפ רעשידיי רעשידנעלסיוא רעד טימ ךיז רע טגרָאזַאב

 ,ןעלקיטרַא ייר ַא טריטנעמָאק ןוא טריטָאנראפ רע ןענַאװ ןופ

 -ערגָארּפ רעזירַאּפ יד יװאיוו םורא יוזא זדנוא קידנזיײװַאב

 .ייז ףיוא טריגַאער טלָאמעד טָאה ץנעגילעטניא עשידיי עוויס

 -גונעכייצרַאפ ענייז ןבָאה טרעוװ ןכעלטכישעג סרעדנוזַאב ַא

 ,עשידיי ןוא עשיזיוצנארפ ,סעבאגסיוא עלאגעלמוא יד ןופ ןעג

 -רעקעב ןוא .אצמנב טשינ טציא ןיוש זיא לייט ַא עכלעוו ןופ

 רעייז ןבירשַאב ,ךובגָאט ןייז ןיא טקיביײאראפ ייז טָאה ןַאמ

 ,גנַאלקּפָא ןוא טלַאהניא ,ןעזסיוא

 טייג רע .ןשטנעמ ענעדישרָאפ טימ ךיז טפערט ןַאמרעקעב

 -ראפ ,טריטוקסיד ,קלָאפ ןופ גנומיטש יד טרידוטש ,סַאג ןיא

 סע טנכייצרַאפ ןוא ,ליַאטעד ןטסנטלק ןטימ ךיז טריסערעטניא

 םענייז ןדעי סיוא טצונ רע .ךובגָאט ןייז ןיא יירט ךָאנרעד

 רע סָאװ סָאד ןרעדליש וצ ידכ ,טרָא טייווצ א ןיא רָאפסיױרא

 טימ רעביא ךיז טביירש רע .טרעהעג ןוא ןעזעג טרָאד טָאה

 ןוא ןדיי ,ןשטנעמ םתס ןוא רעוט-רוטלוק ,רעלעטשטפירש

 ךובגָאט ןייז ןיא טריסקיפראפ טּפֶא ןעניפעג רימ .ןזיוצנַארפ

 ןעיײג סע .ןשיוטסיוא-ןעקנַאדעג ןוא ןטקאפ עקיטייזנגעק יד

 סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןטלַאטשעג עטנעָאנ רעקילדנעצ ייבראפ ָאד

 ןוא ףמַאק ןיא רעטעּפש ןעמוקעגמוא לייט ןטסערג ןיא ןענעז

 טפָא ןענעז ןעגנונעכייצראפ סנַאמרעקעב .עיצַאטרָאּפעד ףיוא
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 יטרּפ עטנַאקַאב עקיצנייא יד

 .עיצַאּפוקֶא רעד תעב

 ןטצעל עמַאס ןזיב ךובגָאט ןייז טריפעג טָאה ןַאמרעקעב

 ןייז רַאפ העש עקינייא ,1943 רַאורבעפ ןט-22 ןזיב ,טנעמָאמ

 .טרעקעגקירוצ טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה רע ןענַאװ ןופ ,טסערַא

 יד ןיא ,טרינרעטניא ןוא טריטסערַא קידנעייז ךיוא רעבָא

 טשינ ןביירש ןייז רע טלעטש ,יסנַארד ןוא סריג ןופ ןרעגַאל

 םעד רע טקיביײארַאפ רעדעכיילב ַא טימ ,רעדעפ ַא טימ .ּפָא

 ןייז ןופ ךעלטעלב יד טקישעצ רע .רעדירב ענייז ןופ ןייּפ

 סָאװ  ,עטנַאקַאב ענייז וצ ווירב ןֹופ םרָאפ רעד ןיא ךובגָאט

 סיורַא ווירב יד טפרַאװ רע .יירפ רעד ףיוא ךָאנ ךיז ןעניפעג

 ןטכַארט ןוא ןבעל רעייז ןגעיו

 -ידנעייגייברַאפ ַא זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ,גוצ ןקידנפיול ןופ
 -נָא ןפיוא ןקישרעביא ןוא ןבייהפיוא ייז טעװ זיוצנַארפ רעק
 -כעוו ןטימ ןייא גנַאל-ןהעש טהנעט רע .סערדַא םענעבעגעג
 יד טָא ןופ םענייא ןקישרעביא לָאז רע ,םיא טיה סָאװ ,רעט

 ,עיזוליא םוש ןייק געט ענעי ןיא טשינ ךיז טכַאמ רע ."ווירב
 סָאװ ,דיוא טסייוו רע .ץיוושיוא זיא גנוטכיר יד : טסייוו רע
 .סניויוא-עירָאטַאמערק ןיא סרעמַאקיזַאג : טיידַאב ץיוושיוא
 -ומ רע .טייקיאור עקידריווקרעמ ןייז ןייא רעבָא טלַאה רע
 טֶָא ,ךובגָאט ןייז רָאפ טצעז רע ןוא .ןדִיי ערעדנַא יד טקיט
 -ידלושַאב ןעמאזיורג ַא ןיא סיוא טסקאוו סָאװ ,קינָארכ יד



 ךיז ןבָאה סָאװ .,ענייז תורוש עטצעל יד ןיא ןוא .טקַא-גנוק

 יד ףיוא 1943 ץרעמ ןט-6 םעד ענעבירשעג -- ןטלַאהעגפיוא

 םיא טָאה סָאװ ,גוצ ןיא ,דרע עשיזיוצנַארּפ רעטעמ עטצעל

 -ַארט ,ןטצעל רעייז ףיוא טריפעג ןדיי ערעדנַא רעטנזיוט ןוא

 ןעמַאזגיוב טשינ ןייז סיוא ןַאמ-עקעב טקירד -- געװ ןשיג

 -עג טָאה רע עכלעװ ראפ ,ןלַאעדיא עסיורג יד ןיא ןביולג

 ןייז ןדנוברַאפ דימת ףיוא טָאה רע עכלעוו טימ ןוא טפמעק

 .ןעמָאנ
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 ןופ לייט ַא זיולב ןעניפעגוצּפָא ןעגנולעג זיא טציא זיב

 טשרע -- ןוא ,5 ,4 ,1 דנַאב םעד : רעכיבגָאט סנַאמרעקעב

 -עגּפָא ךיז ןבָאה סע .11 ןוא 10 רעדנעב יד --- 1946 ינוי ןיא

 ןיז ךָאנ ענעבירשעג ,סנַאמרעקעב ווירב עקינייא ןטיה

 .טסערַא

 ןוא ןטייז-טפעה ענעבירשעג 271 טָאה דנַאב רעטשרע רעד

 . ןביוא רעד טימ ןָא ךיז טבייה רע ,1939 ףָאט זיב טריפרעד זיא

 16 ףיוא טמוק ןַאד .רעבָאטקָא ןט-26 ןופ המדקה רעטריטיצ

 טײקצנַאג יד ןרילראפ וצ טשינ,, קילברעביא רעצרוק ַא ןטייז

 רעטייוו לָאז םעדָאפ רעד ידכ ,טציא זיב ןשינעעשעג יד ןופ

 ."ןרעוו טניּפשעג ןענעק

 ןוא .ןַאמרעקעב טגערפ -- ? ? ןָא ןעמ טבייה ןענַאװ ןופ,

 : טרעפטנע רע

 ןופ ליונק רעכעלרעפעג רעד .םעלכָארּפ רעווש ַא . . . םה;

 -ראפ ןוא טרעטנָאלּפראפ יוזא זיא ןשינעעשעג המחלמ-ברע יד

 ןעמ זַא ןרָאי עטצעל יד רַאפ טענעמוקעגרָאפ ןטימ ןטכָאלפ

 יד ,םזירעלטיה ןופ עטכישעג יד ןלייצרעד טפרַאדעג טלָאװ

 -עג רעד ןופ ,קיטילָאּפ יועשיאעּפָארײא רעד ןופ עטכישעג

 טריזירָאװַאפ טָאה סָאװ ,עיטַאמָאלּפיד רעזָאלניז ,רעכעלרעפ

 ןזיב ,סיפ יד ףיוא ןלעטש ךיז ןפלָאהעג םיא ,םזירעלטיה םעד

 -ָאריײא עניילק רעביא עיסערגַא רעקיטולב רעד ןכעלגעמרעד

 -ָארטסַאטַאק רעקיטציא רעד זיב : ץרוק .רעקלעכ עשיאעּפ
 ."עפ

 ױעבָא ,רעטסערּפעג ַא טמוק סע .ןעכנימ ןופ ןָא טדניב רע

 רעקרַאטש סָאװ,, .ןעכנימ ןופ ןכערברַאפ ןגעוו זילַאנַא רעפיט

 ןופ ןקָאלג יד ןיא ןעגנולקעג ןבָאה ןעכנימ ןופ רעגנעהנָא יד

 רעקרַאטש ץילא ,טלעוו רעד טכַארבעג ןבָאה ייז ןכלעוו ,םולש

 ,ןיױטסוװַאב רעד רעטסעפ ץלא ןוא ורמוא רעד ןסקַאװעג זיא

 ."ךעלדיײמרַאפמוא זיא המחלמ יד זַא

 רענעי רַאפ) עקידוועעזרָאלק ןטלעז א ןַאד טיג ןַאמרעקעב
 קיטילָאּפ רעקידתועיבצ רעד ןגעװ קיטסירעטקַארַאכ (טייצ

 רע .דנַאבראפנטאר םעד עגונב עירַאלַאז-ןיילרעבמעשט ןופ

 טריפ ןוא ןליוּפ ןוא תוכולמ עשיטלַאב ןינע םעד טרירַאב

 : סיוא

 -עגסיורַא ךַאז יד טָאה גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןיא,

 -ַאפ,, ןגעו ןעיירש ןביוקעגנָא טָאה ןעמ .גנושימעצ ַא ןפור

 -עד ןוא םולש/ ןופ ךאז רעד וצ דנאבראפנטאר ןופ "טאר

 -ּפיד רעד ןופ גנולעטש רעלעיציפָא רעד ץוח ַא ."עיטַארקָאמ

 ,טקַאּפ םעד ןּפעלשּפָא ןטימ ,טוָאלרעד טָאה סָאװ ,עיטַאמָאל

 םעד טּפַאכ, : יירשעג ןטימ טלָאװעג ןוא ,שינעעשעג םעד וצ

 -ַאטימ עלַא ןבָאה ,לַאפכרוד םענעגייא םעד ןעיירשרַאפ "בנג

 ןופ קיטילָאּפ רעצנַאג רעד ןיא ןוא ןעכנימ ןיא ןסעגראפ לָאמ

 ,ןביילג ןכַאמ םיא ןוא ןקרַאטש ךיז ,ןסקאווסיוא ןרעלטיה ןזָאל

 טָאה ןעמ .ןליוו ןייז טיול ןייגוצ ץלֲא טעװ ט צ י א ךיוא זא

 ..לואַארַאק,/ ןעיירש ןעמונעג הביבס רעשידיי רעד ןיא ךיוא

 . .."טַארַאפ

 ךיז ןעגנאגעג זיא רע יװ ,ןַאמרעקעב טריטָאנ סנגרָאמוצ

 -רַא רעשיזיוצנארפ רעד ןיא רעקיליװיירּפ סלַא ןביירש'רַאפ

 ךיו טכַאד ,רעדנעלסיוא ןסַאמ ןעוװעג טרָאד ןענעז סע, .יימ

 : רעטייוו טלייצרעד רע ."רעגריב עשיליוּכ ווָאר'ס ,ןדיי עלַא

 .טקידיילרעד ךיג רעייז ןעמ טרעוו "?רעטילימ לָאקע,, ןיא;

 -ָאד, יד ןביירש ןטימ ךיז טמענדאפ ןריציפָא לָאצ עשּפיה ַא

 זיולב ןבעגעג ןעמ טָאה טנייה .עטרישזַאגנַא עלַא ןופ "סעיס

 : טנעמשזַאגנַא ןפיוא רַאלומרָאפ ַא ןביירשוצרעטנוא

 ײמרַא רעשיזיוצנארפ רעד ןיא ןעניד וצ גנאלראפ ךיא.

 ."ןָאיגעל-ןדמערפ ןיא טַאדלָאס סלַא

 ןייגרַאפ ךָאנ טעװ סע םגה ןוא ,ןבירשעגרעטנוא בָאה ךיא,

 ןגיוצעגניירא לעװ ךיא זיב ןוא ןפור ךימ טעװ ןעמ זיב טייצ ַא

 ַא ןליפרעד ןופ ליפעג ןטימ קעװַא ךיא ןיב ,"ליּפש,, ןיא ןרעוו

 רָאי קילדנעצ עטצעל יד רימ טָאה סָאװ ,דנַאל םעד יבגל בוח

 .(.ק .ג -- ןליוּפ) דנאלנריובעג ןיימ יוװ ,קחונמ רעמ ןבעגעג

 ןיימ ןופ ןרָאי קילדנעצ יירד עּפַאנק טכַארברַאפ בָאה ךיא וװ

 ,ןדייל עשילַארָאמ ןֹוא עשיזיפ ןופ רָאי קילדנעצ יירד ; ןבעל

 סנעמעוװ ,"סענַאּפ עלעבָאנ, יד ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא

 -ַאב יװא טלעװ רעד ןוכ טציא טרעװ סע ףוס רעטנידרַאפ

 -עג ץכערק ַא ןטלעז טָאה סָאװ ,טלעוו עבלעזיד ,ָא . . . טנייוו

 -ימ ךס ַא ןוא ןדיי ןָאילימ יירד רעביא תופידר יד ףיוא ןוט

 ףיוא טציא טנייוו ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןענָאיל

 ַא טימ ךָאנ טָאה סָאװ ,גנוריגער רעד ןופ עידעגַארט רעד

 ... ןכש ןכעלקילגמוא ריא ןופ רעקיטש ןסירעג קירוצ רָאְי

 .. ?טלעװ, יד ןיוש זיא יוזא.

 -אּפ ןיא ןבעל ןטימ .ב ודנוא טנעקַאב געט עקידרעטייוו יד

 רעד ןופ ןטייצ עטשרע יד ןיא ,זירַאּפ ןיא ןדיי ןופ ןוא ,זיר

 רדסכ יז טנכיײצַאב ןַאמרעקעב יװ ,'המהלמ רעשילרעטסיוא,

 עסערּפ עשיויוצנארפ עקיטלָאמעד יד ןכלעוו ,ןעמָאנ ןטיול

 -ליש רבחמ רעד .דנאלשטייד ןגעק גירק םעד ןבטגעג טָאה

 -ַאלַאד רעד דצמ רעדנעלטיוא ךָאנ געיעג עדליוו סָאד טרעד

 ױעלסילשסיוא "ענָאלָאק עטפניפ,, יד ןכוז סָאד ,גנוריגער-עיד

 ןרָאי טימ ךָאנ ןענעז סָאיי ,םיטילּפ עשידיי עמערָא ןשיוװצ

 ,רע עכלעוו ,סענַאקיש יד ; רָארעט-יצַאנ ןופ ןפָאלטנַא רעירפ

 -יטסישַאפ ןופ ןייטשוצסיוא ןבָאה ,רע יו רעטנזיוט יװ טקנוּפ

 -ַאגנַא ,םירבח ענייז ןופ ווירב טריטיצ רע .טייל-ייצילָאּפ עש

 ןיא וא ,ןביירש סָאװ ,יימרא רעשיזיוצנארפ רעד ןיא עטרישז

 ,טייקנדירפוצמוא ןא ,גנונעדראמוא ןַא טשרעה יימרא רעד
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 ןגָאלש ןגעוו טשינ וליפַא ןטכַארט ןרעציפָא עכיוה יד זַא ןוא

 ,ןשטייד יד ןגעק ךיז

 -ּפָא ןשטייד-שיטעיווָאס ןטימ תוכיש ןיא עילַאנַאכקאוו יד

 -רַא רעטיור רעד ןופ שרַאמניירא םעד םירא למוט רעד ,ךַאמ

 -פעשַאב ,דנַאלסורסייוו-ברעמ ןוא עניארקוא-ברעמ ןיא יימ

 טרעק רע .געט ענעי ןיא קרַאטש רעייז ןענַאמרעקעב ןקיט

 -גָאט ןיא רימ ןענעייל טָא .ןגַארפ יד טָא וצ םוא טפָא ךיז

 ? ךוב

 ,גָאטרַאפ 4 ,1939 רעבָאטקָא ןט-20 םעד קיטנָאמ ,זירַאּפ ,

 עלַאמרָאנ ןיא ךיוא ןפערט סָאװ ,ןגָאטראּפ יד ןופ רענייא,

 -רעביא םעד ןדניברַאפ טשינ ןפוא םושב ןעק ןעמ ןעוו ,ןטייצ

 יד ןרעטַאמ וצ ךיז רעביא טביילב ןַאד .ףָאלש םענעסירעג

 ךיילג -- רעדָא ,ירפרעדניא זיב ןהעש עזָאלּפָאלש עקירעביא

 .ןוט טעּפע ןעמענ ןוא ןבייהפיוא ךיז

 טא .עטייווצ סָאד ןבילקעגסיוא ךיא בָאה לָאמ קיטציא,

 -יירפ יד ךָאנ טביילב רימ גנַאל יו טשינ יווייס ךָאד ךיא סייוו

 ףליו ן יי מ טיול ,טײצ ן יי מ טימ ןרינָאּפסיד וצ טייה

 "?,טײצ | יי מ ןצונוצסיוא יז רעכיילג זיא

 -יװ ,ןטייז קילדנעצ ןגלַאהטרעדנָא ףיוא טכיײרשַאב רע ןוא

 ןיא ןשינעעשעג יד ףיוא זיראּפ ןיא טריגַאער טרעװ סע יױזַא

 ןונורכז עטנַאסערעטניא רעביא קיטייצכיילג טיג רע .ןליױּפ

 ןטמירַאב-קירעיורט ןיא 1920 ןיא ןעגנובעלרעביא ענייז ןגעוו

 .עשרַאװ ייב) ענָאלבַאי רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשידיי-יטנַא

 -רַאפנטאר ןפיוא לאפנָא רעדעי ףיוא טנער ןענַאמרעקעב

 ןיא עבאגסיוא רעשידנוב רעד טימ טריזימעלָאּפ רע .דנַאב

 טימ טליפעגנָא דימת ויא סָאװ,, ,"עמיטש רעזנוא,, זירַאּפ

 ."רנאבראפנטאר םעד ןוא ןטסינומָאק ןגעק עצעה ןוא ץומש

 ןוא גנוטייצ רעקיזָאדרעד ןופ ןעלקיטרַא ייר ַא טריטיצ רע

 -סיוא, רעד ןופ ףורפיוא ןפיוא ּפָא סרעדנוזַאב ךיז טלעטש

 -יועשנעמ) ןטסילַאיצָאס עשיסור ןופ עיצַאגעלעד רעשידנעל

 -ָאטקָא ןט-19 ןופ "עמיטש רעזנוא,, ןיא טקורדעגּפָא ,"(סעק

 -רא עשיסור יד וצ גנודנעזו ַא טכַאמעג טרעוו סע ווו ןוא ,רעב

 -ַאריוװקיל עשיטַארקָאמעד יד,, ןריפכרודַא ןלָאז ייז ,רעטעב

 ,?טפַאשרעהניײלַא סנילַאטס ןופ עיצ

 : שינָאריא וצ טיג ןַאמרעקעב

 טָאה ?עיצַאדיוװקיל עשיטַארקַאמעד, : ץַאז רעטצעל רעד,

 ,?טנזיוט יו רעמכָאנ רשפא ןוא םעט טנזיוט

 ,ןעגנוריטָאגרַאפ עקידרעטייוו יד ןיא ,זדנוא טלייצרעד רע

 -ומָאק יד ןגעק גנוריגער-עידַאלַאז רעד ןופ תופידר יד ןגעוו

 : ןטסינ

 עטכוזעג-גנַאל יד -- רע טביירש -- ןענופעג טָאה ןעמ,

 ןבָאה סָאװ ,ןטסינומָאק יד ןיא ןייז ֹוצ םקונ ךיז טייהנגעלעג

 טולב זייב קינייו טשינ שארב עידַאלַאד טימ גנוריגער רעד

 ףעכנימ טניז סרעדנוזַאב ןוא ןטייצ עלַא טניז טפַאשרַאפ

 יד ןיא יז טצעז ןעמ .ןטסינומָאק יד ףיוא ןעמ טפייפ טציא

 .. . "ךיֹור ַא טייג סע זא ,תוסיפת

 טימ,, ןטסינומָאק טייהרעמ עסיורג יד זא ,ןזיײװנָא ןכָאנ
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 יײרט ןבילבעג ןענעז ןזערָאט סירָאמ ןוא ןעשַאק לעסרַאמ

 : רע טקרעמַאב "סעיסערּפער יד ץָארט ןלַאעדיא ערעייז

 יִד וצ ןלעּפַא ?עשיטָאירטַאּפ , עלַא ןפלָאהעג טשינ ןבָאה'ס;

 ןפלָאהעג טשינ ךיוא ןבאה'ס. . . רעטעברַא עשיטסינומָאק

 ,ןטסינומָאק יד וצ ןעגנודנעוו ענייז ,ןטירטסױרַא סמולב ןָאעל

 ,ןביירש ןייז וליפא ןוא ,אטח-לע ןגָאלש ךעלטנפע ךיז ןלָאז יז

 ןוכ ןעלסײרטּפָא טשינ ךיז ןליוו ןטסינומָאק יד דלַאביװ,, זַא

 ."רעכערברַאפ עטסערג יד יװ ןעלדנַאהַאב ייז ןעמ לָאז ,ךיז

 ןעמ טפדור לייוורעד --- סיוא .ב טריפ --- לייוורעד . . ,,

 -גוכוזרעטניא-זיוה טכַאמ ןעמ ,טריטסערַא ןעמ .ןטסינומָאק

 ..."טעוועטארעג זיא עיטַארקָאמעד יד יבַא .ןייא טצעז ןעמ ,ןעג

 -עייל -- רעבמעווָאנ ןט-4 םעד -- רעטעּפש געט עכעלטע

 : דונגָאט ןיא רימ ןענ

 ? גנוגעװַאב (רעשיטטינומָאק) רעד ןיא סיוא טעז סע יװ,

 ןייא .סיורג זיא עיצערקסיד יד .טשינ ןעמ טסייוו ךס ןייק

 -ידרערעטנוא יד ןוא טבעל יײטרַאּפ יד : רעכיז רעבָא זיא ךַאז

 ,ןטקַארט טַײרּפשרַאפ רדסכ ןרעוו סע .רעטייוו טייג טעברַא עש

 ?ףטינַאמוה יד ןא ,וליּכַא טגָאז ןעמ ןוא ,סעיצַאמַאלקָארּפ

 .. . "ןייוונטייצ טניישרעד

 : ןַאמרעקעב טביירש רעבמעווָאנ ןט-6 םעד

 .יד, ,ןעגנוטייצ רעניטנעגרַא לסיבַא ןעמוקעגנָא רעדיוו,

 ןטסערג ןטימ טּפַאכעגוצ ךיז בָאה ךיא רעכלעוו וצ ,"עסערּפ

 -סיוא ןיוש ןיב ךיא סָאװ ,םעד בילוצ זיולב טשינ ,סערעטניא

 ןסירעגּפָא זיא ןעמ ןכלעוו ןופ ,טרָאװ שידיי ַא ךָאנ טרעגנוהעג

 זיא "עסערפ עיינ, יד) "עסערּפ עיינ , עגיה יד ןכַאמרַאפ ןטניז

 רָאנ ,(.ק .ג -- 1939 רעבָאטקָא ןטי1 םעד ןרָאװעג ןטָאברַאפ

 -ָאדרעד ןופ גנולעטש עשיטילָאּפ יד טריסערעטניא ךימ טושּפ

 רעד רַאפ ןרעװו טנכערעג ךיז טכַאד ןעק סָאװ ,גנוטייצ רעקיז

 ,טלעװ רעד ןיא גנוטייצ רעשידיי רעכעלדעגריב רעקיצנייא

 גנומיטש-םָארגָאּפ ןייק ןיא ןלאפעגניירא טשינ זיא עכלעוו

 ןיא גנומיטש יד ייברעד טרעדליש רע .?ןטסינומָאק יבגל

 יײמֹרַא עטיור יד יוװ םעדכָאנ געט עטשרע יד זירַאּפ ןשידיי

 טכַארבעגפיוא זיא רע .ןליוּפ-חרזמ ןקיטלָאמעד ןיא ןיײרַא זיא

 רעײז טימ טפול יד ןטסעּפראפ,. סָאװ ,ןטנעמעלע יד ףיוא

 ןעמעוו ,ןדעי ןגעק עצעה-םָארגָאּפ רעייז טימ ,סַאה ןוא עצעה

 -יא, טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע . . . זַא ,דשוה רָאנ זיא ןעמ

 רעד זיא ןשטנעמ ןָאילימ ןציירד ןעװעטַאר סָאד ?ןגייצרעב

 -ָאמעד,, עקיזָאדיד ןהנעט -- םענייא ַאזַא ,טַארַאפ רעטסערג

 ןבעג טשינ ,ןפדור ןוא ןרסמ ןעמ ףרַאד -- ןפָא ץנַאג "ןטַארק

 ."טעברַא ןייק
 : וצ טיג רע ןוא

 -ַאכ ,עקידנעלקַאװ ,םירבח לָאצ עסיוועג ַא רָאנ זיא דָאש ַא;

 רעייז רָאנ .םירבח עטוג רוטאנ ןופ ,ןשטנעמ עזָאלרעטקַאר

 -נעירָא וצ דיז טשינ יז טביולדעד טיײקכַאװש עשיגָאלָאעדיא

 -כעלקריו ערעטיב יד סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ערעווש ןיא ןריט

 רעקידהנושמ רעזדנוא ןיא רעטנוא זייווגטייצ טגָארט טייק

 -יימ עכעלצַאזנגעק ןשיווצ ךיז ןעלקַאװ ןשטנעמ עכלעזַא .טייצ



 -קילגמוא רעמ ךיז ןליפ עכלעזַא ,ןעגנולעטשנייא ןוא ןעגנונ

 ."דצ םענעי רעדָא םעד ףיוא ךיז ןלעטש סָאװ יד יװ ,ךעל

 : ןַאמרעקעב טנכייצרַאפ רעבמעווָאנ ןט-12 םעד

 -בה עניימ ןופ ןעייר יד ןיא רעטיש טרעװ זייווכעלסיב,

 . ךיז ןָא ייז ןבייה זייווכעלסיב .טרפב רעביירש ןוא ללכב םיר

 ,ימרא רעד ןיא ןגיוצעגניירא קידנרעװ ,ןרָאפוצרעדנַאנופ

 -למ עטשרע יד ןיא ךיז ןרישזַאגנַא רעייז ןופ טַאטלוזער סלַא

 טמוקַאב טכירעגמוא .ָאטשינ ָאד זיא םעטסיס ןייק .געט-המח

 טגָאז ןעמ ןוא -- טנעמָאמ ןטצעל ןיא בור'ס -- לטעצ ַא ןעמ

 .םורַא געט יירד ןיא רעדָא ,ןגרָאמ ףיוא :ייז

 ןוא ןיועלש ןימינב קעװַא ןיוש ןענעז רעביירש יד ןופ,

 עקַאט זיא רעטשרע רעד .יקסווָאנשזולד .מ טסילַאנרושז רעד

 ."ןיוועלש .ב רעלופטנַאלַאט ,רעגנוי רעד ןעוועג

 רַאפ,, : טקרעמַאב ןוא ןעניוועלש ןופ ווירב ַא טריטיצ רע

 לוש ַא ךיוא ןעגנובעלרעביא ערעווש ןענעז רעביירש ןגנוי ַא

 -טסניק ןוא גנוטלַאטשעג-רעטקַאדַאכ ראפ ,גנוטרַאהרַאפ רַאפ

 ."טייקפייר רעשירעל

 : רע טריטָאנרַאפ גָאט ןבלעזמעד

 -עלב וצ טייהנגעלעג ַא טאהעג ךיא בָאה ךָאװ עקיטנייה,

 ,"טטרעוורָאפ,, רענאקידעמא ןופ ןרעמונ לסיב שּכיה ַא ןרעט

 -ידיי רעד ןיא גנוטייצ עשירעטערפ-ןטסינומָאק עשיסַאלק יד

 -יפנָא סלַא .ןָאזעס-ךיוה רעַייז זיא טנייה אלימ .עסערּפ רעש

 סָאװ ,ןטסינומָאק ןגעק גוציץיירק ןוא ץנַאט-םידש ןטימ רער

 ךיז טליפ ,עקירעמא ןיא קרַאטש רעדנוזַא2 סנטצעל טשרעה

 -קיר., ןסייה שיטקַאפ ףרַאד סָאװ) ?סטרעװרָאפ, רעד טציא

 ,(ןלעטשנייא עשיטילָאּפ ןוא עלַאיצָאס ענייז עלַא טיול "סטרעוו

 עצעה טימ טליפעגנָא זיא גנוטייצ יד .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו

 יד ןגעק ןטלאוועג-םָארגָאּפ טימ ןוא דנאבראפנטאר ןגעק

 -עביירש ךרוד ייס טייג סָאד .ןטסינומָאק עשידיי רענַאקירעמַא

 -ַאב טוג ךיז ןזָאל סָאװ ,רעטעברַאטימ יד ןופ ןעלקיטרַא עשיר

 -עגכָאה,, ןופ ווירב ןופ םרָאּפ ןיא --- ייס ןוא ןצעה ןראפ ןלָאצ

 רימ ,אלימ .גנוטייצ רעד וצ ןביירש סָאװ ,"רעזעל עטצעש

 זיא ,ןרָאי עלַא ןופ "ווירב לטניב,, םוצ טניווװעג ןיוש ןענעז

 -ָאקיטנַא וצ טפור סָאװ ,ווירב לטניב יינ ַא ןעמוקעגוצ טציא

 ."ןעמָארגָאּפ עשיטסינומ

 םיא טניוטשרעד "סטרעיירדָאפ,, ןופ עינַאּפמַאק יד ביוא

 ליפ טדייל ןוא ןפָארטעג קרַאטש ןַאמרעקעב רעבָא זיא ,טשינ

 -יא;) דנאבראפ-רוטלוק ןשידיי ןיא גנוטלַאּפש רעד בילוצ

 .("ףוק
 ןרעה וצ -- רע טביירש -- ןעוועג ךעלנייּפ רימ זיא סע . ...,

 גנוציז רעשיטַאמַארד רעד ןגעוו . . ןענעייל וצ ךָאנרעד ןוא

 -פיוא םייב טסוגיױא ןט-28 םעד "?ףוקיא,, רעקרָאי-וינ ןיא

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,עיצאזינאגרָא יד ןסייר

 .סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי רעזירַאּפ ןפיוא 1927 רעבמעטּפעס

 -ילָאּפ-ךעלרעסיוא ןייר ב"לוצ זא ,קיטייוו רעקרַאטש ַא זיא'ס

 -רָא-רוטלוק עקיטכיוו ַאזַא ןכַאמ כורח ןעמ לָאז םימעט עשיט

 ןפיוא טעברַאעגנעמאזוצ ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,עיצאזינַאג

 -מוא עקיטכירפיוא עלַא ןטסינומָאק יד טימ ןפוא ןטסלַאיָאל

 -ירעמַא ןשידיי ןיא רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש עשיאייטרַאּפ

 ."עק

 ןופ גנוטלַאה רעד ףיוא ייוו ןענַאמרעקעב טוט סרעדנוזַאב

 -עוו ןוא ,גנוטכא עקרַאטש ַא טָאה רע ןכלעוו וצ ,ןקיווייל .ה

 ןיא ןרָאא עקידרעטעּפש יד וליפַא טריטיצ רע רעדיל סנעמ

 ,ךוב-גָאט ןייז

 5 םרַאלַא-טכַאנ ַא ןופ גנוביײרשַאב סנַאמרעקעב זיא טָא ןוא

 יד ןיא טפיול סָאװ ,עסַאמ יד ודנוא טרעדליש רע .גָאטרַאפ

 ןַאד .סעיסוקסיד ערעיי ןגעו טלייצרעד ,ןלענוט-ָארטעמ

 -רעקעב ןוכ סעומש רעשיטסירעטקַארַאכ רעקידנגלָאפ טמוק

 -ילעוּפ עקניל יד ןופ ןירעוט רעטנַאקַאב ַא טימ אפוג ןענַאמ

 -רָאּפעד ףיוא ןעמוקעגמוא רעטעּפש זיא סָאװ ,עשטּפָאט ,ןויצ

 : עיצַאט

 טציז טָא .ָארטעמ ןיא ץלַא טשינ טנגעגַאב ןעמ ןעמעוו,

 יד ,ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןופ ןירעוט-רוטלוק עטנַאקַאב יד

 טעברַא רעויטקַא ריא טימ ךיוא טנַאקַאב ,עשטּפָאט עטרבח

 ריא םורַא יו ,ךוב ַא ךיז טנעייל יז .זירַאּפ ןופ ?ףוקיא,, םעניא

 .ךיז ןסעומשעצ רימ .טריסַאּפ טשינרָאג טלָאװ

 עשיפיצעּפס וצ ןעמ טמוק ,ןקידנרימרַאלַא ,ןלעוטקַא ןופ,

 ,"ףוקיא,, ןטימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עשידיי

 -ירעביא יד ןוא ןקיווייל ןֹופ ןטידרטסיורא יד טימ תוכיש ןיא

 יד ... זַא ,גנוניימ רעד ייב זיא עשטּפָאט עטרבח .רעביירש עק

 ,טנעמעלע סלא טרעדנערַאפמוא ןיוש טביילב ץנעגילעטניא

 . .. . טזָאלב טניוו רעד וװ .ןפיול וצ טיירג קידנעטש זיא סָאװ

 רעקרָאי-וינ רעד ןופ ןלאּפנָא יד טימ םיכסמ טשינרָאג זיא יז

 ןוא יוזא, ןעוועג קידנעטש זיא קיווייל זַא ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 וצ קידנעטש רועיש רעד זיא לפיוו : ןגעווטסעדנופ ,"ױזַא

 .. . ? ןפױלטנַא -- ןוא טוה םעד ןּפַאכ

 טלדנַאה ץנעגילעטניא יד זא ,וצ ביג ,טייז ןיימ ןופ ,ךיא.,

 רעייז רעביא ןזָאל סָאװ ,רעריפ-יימרא יד יװ לַאפ םעד ןיא

 עדַאטס יד סָאװ ,זיא קילגמוא סָאד . . . ןפיולטנַא ןוא עדַאטס

 יד .ןריטנעירָא וצ ךיז ווו טשינ טסייוו ,טלמוטעצ זיא ןײלַא

 ...עיצַאטנעירָאזעד רעד וצ וצ טפלעה אפוג ץנעגילעטניא

 ןענעז ןשטנעמ --- עשטּפָאט עטרבה וצ טיג -- יאדוא --.

 -רעּפ רעסיוועג ַא טיול ,שירָאטסיה ןטכַארט וצ טניווװעג טשינ

 -מוא יד טליּפשעגוצ טָאה וצרעד .ןעגנוניישרעד ןופ וויטקעּפס

 -בישעג רעד ןופ גנַאג םעניא גנורעדנע רעד ןופ טייקטכירעג

 -ַאטנעירָא רעיינ רעד וצ טיירגעגוצ ןעוועג טשינ זיא ןעמ .עט

 ....ןרעלקוצפיוא זיא סע יװ םלֹוע םעד ידכ ,עיצ

 םעד טצונעגסיוא טָאה ןעמ --- דיא קרעמַאב -- סיוועג ---;

 ליומ סָאד ןכַאמרַאפ ןטימ ןלַאפעגפיונוצ ךיז זיא סָאװ ,טנעמָאמ

 ;2ךעמ-.ה

 ?םראילַא ןופ ףוס רעד עקַאט ןיוש זיא ? סע זיא סָאװ רָאנ;

 זיא ראפעג יד ! ָאלַאה ! ָאלַאה, : רעדער-ךיוה רעד טיירש טָא

 " ! רעבירַא

 םוצ ךיז טזָאל ןעמ ,רעטרע יד ןופ ךיז ןבייה ןשטנעמ;
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 ךיז טעװ ןעמ .ןסירעגרעביא זיא סעומש רעזנוא .גנאגסיורא

 "..ןפערט ןכיגניא אמתסמ ךֶענ

 -ַאגעלמוא רעד מיט קרַאטש ךיז טריסערעטניא ןַאמרעקעב

 רע סָאװ טָא .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק דעד ןופ טעברַא רעל

 : רעבמשווָאנ ןט-14 םעד טריטָאנרַאפ

 רעכלעוו ,ןטסינומָאק עשידיי יד ןופ רעוט רעטנַאקַאב ַא;

 רעטרישזַאגנא סלא קעװַא ןיוש קירוצ ךָאוו ַא טימ ,בגא זיא

 : ןבירשעג סנטצעל רימ טָאה ײמרַא רעד ןיא

 ןיא גָאט ןקיטנייה ייב ײטרַאּפ עקיטעט עקיצנייא יד,

 ערעדנַא עלַא .ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד . . . זיא ךיירקנַארפ

 -ילֲאּפ רעייז טלעטשעגּפָא תיב-םולש בילוצ ןבָאה ןעיײטרַאּפ

 רָאפ ןצעז ןטסינומָאק עלַאגעלמוא יד תעב ,טייקיטעט עשיט

 ".ףעלטעלב-גולפ ךרוד טייקיטעט עשידרערעטנוא רעייז

 ןופ טייקיטעט רעד ןגעװו םיטרפ עקינייא ןענעז טָא ןוא

 : ןטסינומָאק עשידיי יד

 ןעמ ? הביבס רעשידיי רעד ןיא בצמ רעד סיוא טעז יװ,

 ןטשרע ןיא ןבָאה ייז לפיוו ףיוא ,ןשינעעשעג יד זא ,ןגָאז זומ

 ןברוח ןייק רעבָא ןבָאה ,גנורעדורעצ ַא ןפורעגסיורַא טנעמָאמ

 -עג ןופ םַאנסיוא ןטימ ,טכַאמעג טשינ ןעייר עשידיי יד ןיא

 -עגקעװַא טַאהעג רעירפ ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןטנעמעלע עטלייצ

 טשינ ,ןּפיט בגא -- ןצנעדנעט עשיטסיקצָארט בילוצ ןעגנַאג

 זיא גנוטייצ טכעלגעט יד יװ םעדכָאנ ןוא .ענעביוהעג יד ןופ

 וצ ןביוהעגנָא הרבח טָאה ,ןרָאװעג טכַאמרַאפ הריסמ ַא ךרוד

 -גידַאב עיינ יד טיול ןריפורגרעביא ךיז --- ןוא ךיז וצ ןעמוק

 ...ןעגנוג

 רַאפ טקעמש סָאװ ,םישזער ןרעווש ןפיוא טקוקעג טשינ,

 ןַא טלעטשעגנייא ךיג ךיז טָאה ,רעלרעפעג רָאג רעדנעלסיוא

 סע ןוא ךעלרעמעק יד ןרָאװעג טיובעגפיוא ןענעז סע .טעברא

 עלעוטקַא וװ ,ןפורג ערענעלל ןופ ןעמוקפיונוצ רָאפ ןעמוק

 ןעמעלבָארּפ זיולב טשינ ןוא .טלדנַאהַאב ןרעװ ןעמעלבָארּפ

 ןבעגעגסיױורַא טרעװו טּכירש ַא ךיוא רָאנ ,טלדנַאהַאב ןרעוו

 ....טכיזרָאפ סיורג טימ ,ךיז טייטשראפ ,טיירּפשראפ ןוא

 ןיטעלויב-עיצַאמרָאפניא, רעד ןענישרעד זיא לייוורעד,

 רעד .ךעלטייז-טפירש-ןישַאמ ךעלטעלב 7 טָאה סָאװ ,/1 .מונ

 .טלעטשעגפיונוצ קיבראפליפ ןוא טנאסערעטניא זיא ןיטעלויב

 -נארפ יד יװ רעקידעבעל ןוא רעטנאסערעטניא ,ןגָאז ןעק ןעמ

 .(1929 רעבמעווָאנ 19) *....עשיזיוצ

 העידי יד ןענַאמרעקעב ףיוא טכַאמ קורדנייא ןקרַאטש ַא

 .ןעניגלָא ןופ טיוט ןגעוו

 -- עקירעמַא ןופ ןטלַאהרעד טנייה העידי עקירעיורט ַא.

 טכירעגמוא זיא'ס -- רעבמעוװָאנ ןט-27 םעד רע טריטָאנרַאפ

 ןופ רָאטקאדער רעד ,ןיגלָא .מ גַאלש-ץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג

 -ומָאק רעד ןופ רוגיפ עלַארטנעצ יד ,"טייהיירפ ןגרָאמ,, רעד

 .עקירעמַא ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא גנוגעווַאב רעשיטסינ

 ךיז ךָאד ןעמ ןעק ,טיוט ןייז ןופ םיטרּפ ןייק קידנציזַאב טשינ

 עשיגַארט עטצעל יד טקריוועג ָאד ןבָאה ךס א זא ,ןייז רעשמ

 רעד ףיוא ףמַאק ןכעלטפַאשלעזעג ןפרַאש ןטימ ןשינעעשעג
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 -רא-רוטלוק יד ןטלַאּפש ןכָאנ ,סַאג רעשידיי רענַאקירעמַא

 רעד ןיא רוגיפ עלַארטנעצ א ןעייעג סנטצעל זיא ןיגלָא .טעב

 "=הקיא, ןופ גנופַאש רעד טניז טָאה רע .טייקיטעט-"ףוקיא,

 רעטקינײאעג רעקיזָאדרעד עיגרענע עצנַאג ןייז טעמדיוועג

 בילוצ ןעוו ,טציא .סַאג רעשידי רעד ףיוא טעברַא-רוטלוק

 טרעטשעצ טעברַא יד זיא ,תוביס עשיטילָאּפ עכעלרעסיוא

 סיוועג ןיגלָא ןקירָאי-קיצכעז רעביא ןפיוא סע טָאה ,ןרָאװעג

 ,ןטסגרע םוצ טקריװעג

 רעשידיי רעד ףיוא טייקכעלנעזרעּפ עסיורג ַא ....ןיגלָא;

 רוטלוק רעכייר-קיטלאוועג ַא טימ שטנעמ ַא .סַאג-רעטעברַא

 ןדנובעג ןעוועג ןבעל ץנַאג ןייז רֶע זיא ,גנודליב רעכיוה ןוא

 רעביא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רערענָאיצולָאװער רעד טימ

 -ָאטקָא רעד ךָאנ ןיגלָא ויא ."-גוב,, ןכרוד ,תוסיפת עשירַאצ

 -יר עשיטסינומָאק יד ןיא ןעגנאגעגרעביא עיצולָאװער-רעב

 -םעטָא ןטצעל ןויב ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןבילברַאפ יוזא ןוא ןע

 ,גוצ

 -יטקַא ןייז ,לָאר סניגלָא ןורכז ןיא שירפ ךָאנ זיא רימ ייב.,

 ןפיוא קירוצ רָאי ייוצ רעביא טימ טייקטסנרע ןוא טעטיוו

 רעד תעשב  דוטלוק רעשידיי רעד ןוכ סערגנָאק רעזירַאּפ

 -ַאּפָא ,קיווייל : רעוט-טּפיוה יד ןבעל ."ףוקיא,, ןופ גנודנירג

 -סיוא קרַאטש ןיגלָא ךיז טָאה ,ערעדנַא ןוא ינודקומ ,ושאט

 וצ ,גָאטימכָאנ ,גָאט םענעי ןעמיקעגסיוא זיא רימ .טנכייצעג

 ךיא .רעציזרָאפ ןעװעג ןיא ןיגלָא ןעוו ,םוידיזערּפ ןיא ןייז

 יװ ,טייקכעלכאז ןוא טסנרע ,עיגרענע ןייז טרעדנוװַאב בָאה

 -פיוא ןענעז סע תעשב ,רעציזרָאפ סלַא טייקטקישעג ןייז ךיוא

 ,ןטנעדיצנ:יא עשיטילָאּפ עניילק ןעמווושעג

 .,טיובעג קיטכירפיוא טָאה רע סָאװ ,ץלא ןעוו ,טציא,

 -רעּפ ךיוא ךעלניישראוו ןוא עשיטילָאּפ בילוצ ןלאפעצ טרעוו

 רעטווורפעגסיוא ,רעטלא רעקיזָאדרעד זיא ,ןוויטָאמ עכעלנעז

 ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןלאפעג .ףמַאק ןטימניא ןלאפעג רעפמעק

 -ער רעד ןשיװצ ןביילב טעװ ןעקנעדנָא ןייז .טַאדלָאס ַא יו

 -עגסיוא ןופ לָאבמיס ַא יװ טּפַאשרעטעברַא רערענָאיצולָאװ

 ",טײקנטלַאה

  ןט-4 םעד .ב טנכייצראפ ,תועידי עקירעיורט עלא ןשיווצ

 -ייערעד סָאד : םיא ראפ שייעעשעג קידיירפ ַא רעבמעצעד
 -רַאה רעד ךיז טליפ סע ."סנארפ לָאטַאנַא, ךוב ןייז ןופ ןענ
 קרעװ טבילַאב ןייז ןעורעד םייב רָאטיױא ןופ .רעטיצ רעקיצ
 -סיוא רעבָא זיא דיירפ יד .ןייש רעקיטכיל רעד ףיוא ןעמוק
 ? ןענעייל טציא סע טעװ דעװ : רעיורט טימ טשימעג

 -עג ויא ךוב סָאד וװ ,עיגלעב ןופ ןעמוקעגנָא זיא טנייה,
 טלָאװ ןעמ .ןרַאילּפמעזקע ץוט עטשרע סָאד ,ןרָאװעג טקורד
 יװ עטכישעג יד ןלייצרעד וצ ידמ ,ךוב ַא ןביירשנָא טפרַאדַאב
 -נַאל-ןרָאי ןיימ ןופ טַאטלוזער רעד --- ךוב עקיזָאדסָאד יױזַא
 סָאװ ,ןטייקירעװש עלַא ,ןרָאװעג טקורדעג זיא -- טעברַא רעג
 טָאה המחלמ יד ,ךעלדנע זיב ,ןעמוקוצייב טַאהעג בָאה ךיא
 ךוב סָאד ןזיילסיוא סָאד טרעטשעג ןוא טשימעגניירַא ךיז
 ןופ קילבנָא ןיא ,טציא .טנעה סרעקורד ןופ רעמוז ןקיטנייה
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 -לעב טָארד סָאװ ,עגַאל רעטסנרע רעד ןוא ןשינעעשעג יד

 עטלייצעג רעקורד םייב ןלעופוצסיוא ןעגנולעג רימ זיא ,עיג

 -וצסיוא ןטייקכעלגעמ יד ןבָאה לעװ ךיא זיב ,ןראילּפמעזקע

 -ימ עקידיירפ רעביא ךיא בעל לייוורעד .עקירעביא יד ןזייל

 ךָאנ לעװ ךיא יצ ןעלפייווצ ןוא ןשפנ-תמגע עלא רַאפ ןטונ

 -סיורא ןייש זיא ךוב סָאד ....טעברַא ןיימ ןעזנָא טּפיױהרעביא

 ןטימ ןסנארפ ןופ דליב ןטימ עליה עקיברַאפ-ייווצ ַא ,ןבעגעג

 רעד סָאװ ,קירעיורט רָאנ זיא'ס .ּפָאק ןפיוא עלעצימ ןטיור

 .ךוב אזא ןופ ףיוקראפ ןייק טשינ טביולרעד בצמ רעקיטציא

 -- ָאד ןוא בורה עּכָארײא:חרזמ ןיא ויא ןבעל עשידיי סָאד

 7. . .? ךוב ַא טנייה ףראד רעוװ .ךיוא

 ןיז וצ םוא ךיז רע טרעק רעטעּפש ןכָאװ ייווצ ַא טימ

 רעגעלרַאפ ןייז ןופ ווירב ַא טימ תוכיש ןיא "סנארפ לָאטַאנַא,

 -ארטנעצנָאק ַא ןיא טלָאמעד ךיז טניפעג סָאװ ,אטארעצ .ב .א

 -רעמַאב סנַאמרעקעב ןרהא ייס ,ווירב רעד ייס .רעגַאל-עיצ

 -קירוצ טשינ ךיז ןענעק רימ זַא ,דנריר יוזא ןענעז ןעגנוק

 : טסקעט ןלופ רעיײז ןעגנערב ןופ ןטלַאה

 ,טנױױָא 9 ,1939 רעבמעצעד ןט-20 םעד ,ךָאװטימ,,

 רעגעלרַאפ ןיימ ןופ ווירב ַא ןטלַאהרעד טנייה בָאה ךיא;

 -סיוא-המחלמ רעד טניז ךיז טניפעג רעכלעוו ,אטארעצ .ב .א

 רעשיכיירטסע סלא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק . . . ןיא ךורב

 -ַאג ַא טסייה'ס ,רעשיליוּפ ַא רע זיא שיטקַאפ שטָאכ ,רעגריב

 ךיירטסע ןופ ןעמוקעג רע זיא רעהא לייוו רָאנ .רענַאיציל

 -טכילפ סלא ןבילברַאּפ ָאד זיא ןוא "סולשנָא; סרעלטיה ברע

 ,רע יװ רעכיירטסע ערעדנַא טימ ךיילגוצ טציא רע זומ ,גניל

 יד זיב רעגַאל-טעברַא ןשיזיוצנַארפ ַא ןיא ןעורּפָא ךיז

 .ךיירטסע ...ןופ רעכיירטסע יד טיירפַאב ןבָאה ןלעװ ןזיוצנַארפ

 סיורג ןיא ךורבסיוא-המחלמ ןזיב אטארעצ טָאה טבעלעג,

 ןייז םיא טָאה ןטלַאהעגפיוא .ליטש ןוא ןדײשַאב רָאנ ,טיונ

 -ָאזָאליפ-סנבעל עשיטסימיטּפָא ןייז ,רעטקַארַאכ רעקיטומטוג

 ,שטנעמ רעקיצרַאה ַא .טייקיאור ןוא טייקכעלטקניּפ ןייז ,עיפ

 ןשידִיי ןופ ,רוטלוק רעשידיי ןופ רעבָאהביל ַא ןעוועג רע זיא

 סלַא ְךָאנ תוכיש עטנעָאנ ַא טאדעג טָאה רע ןכלעוו טימ ,ךוב

 ךיז ךיא בָאה טנַאקַאב .ןיוי ןיא רעכיב עשיריי ןופ רעגעלרַאפ

 -נעמַאװצ ןכעלטלעװלַא רעזירַאּפ ןפיוא 1937 ןיא םיא טימ

 ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ןעוו .רוטלוק רעשידיי ראפ רָאפ

 ךוב יינ ןימ ןבעגסיורא ןטערטעגוצ ןיב ךיא ןוא זירַאּפ

 -נָא דלַאב אטארעצ רעקיטומטוג רעד טָאה ,"סנארפ לָאטַאנַא;

 טעברא ןייז טָאה רע .ןבעגסיױרַא םייב טעברא ןייז ןטָאבעג

 ךוב סָאד ןעוו . . . טָא ןוא ךעלטקניּפ ןוא רעביוז טריפעגכרוד

 בָאה ,טנעמָאמ ןקירעיורט אזא ןיא ןענישרעד ךעלדנע זיא

 ךָאנ ןוא .ןיירא רעגאל ןיא טליײטצגטימ הרושב יד םיא ךיא

 טרעוו זיא סָאװ ,רעפטנע ןייז ןעמוקעג זיא ןטרַאװ ןשּפיה ַא

 ןופ קינָארכ סלא ,טנעמוקָאד-טייצ סלא ןרעוװ וצ טנכייצראפ

 .ןבעל רעזנוא ןופ ,געט ערעזנוא

 -מעצעד ןט-14 ןופ ןעמ יד עלעמ רעגַאל ןופ זיא ווירב רעד

 : רונעצ-רעגאל רעד בילוצ ,שטייד ףיוא ןבירשעג ,רעב

 -עג רימ טָאה גָאטימרַאפ רעטלַאק רעקיטנייה רעד . . . ,

 ךוב ןייד זא ,סעיינ רעקידיירפ רעד טימ ווירב ןייד טכַארב

 ךיז יירפ ךיא ךיוא .קיטראפ ןצנַאגניא זיא "סנארפ לָאטַאנא,

 ןייר סע זיא ? סיוא סע טעז יװ .ךוב ןופ ןרעוװ קיטרַאפ ןטימ

 ,םעד בילוצ .ןעז וצ סע קירעגיינ רעייז ןיב ךיא ? טקורדעג

 רַאפ -- ראגיצ ןייא ךיא בָאה ,רעכיב ץוט ַא טסָאה וד סָאװ

 ךיא "?רעייפ,, ראגיצ םעד טימ .טפיוקעג -- טלעג טגרָאבעג

 .ךוב ןייד ןופ ןעניישרעד סָאד ,ןיילא רענייא ,רעגאל ןיא ,ָאד

 טשינא ,טשינ סע בָאה ךיא ןוא רעייט וצ רימ ראפ זיא ןייוו

 רעבָא רעכיור ךיא .ןעקנורטעג םייחל ַא ריד ראפ ךיא טלָאװ

 ןקיזָאדמעד ןביירש םייב םעט ןרעדנוזַאב ַא טימ ראגיצ םעד

 ַא ןבירשעג ריד ךיא בָאה קירוצ ןכָאװ ,עכעלטע טימ .וויּרב

 ץעגרע טנייה זיב ךעלניישראוו ךָאנ טגיל סע רעבָא ,לטרַאק

 -טע ןיא ריד לעװ ךיא ,ךעלגעמ זיא סע .טמַא-טסָאּפ ַא ףיוא

 ןיא ןלעטשוצ ךיז ןָאיל ןייק רָאפ ךיא .ןעז םורא געט עּכעל

 ;  ."רעטילימ

 -יירש עטנַאקַאב רעביא ךָאנ אטארעצ ךיז טגערפ ףוס םוצ,

 ןוא ןיקסילפ דוד ,ינרַאשט לאינד ,רעגנַאמ קיציא יװ :רעב

 ךורב טביירש סע סָאװ ןגערפ וצ טשינ ךיוא טסעגראפ רע

 טָאה ,ןכָארבעגסיױוא זיא המחלמ יד ןעוו דָארג לייוו .ןאמזאלג

 -יא ךוב קיטרַאפ ןיימ ןצעז ןביױהנַא טפראדעג זירַאּפ ןיא ןעמ

 יד ךיוא .רמרמ ןמלק ןופ המדקה רעד טימ ןאמזאלג ךורב רעב

 -רעד זיא רעדייל .ןריפכרוד טפרַאדעג אטארעצ טָאה טעברַא

 סנטצעל ךיא בָאה טּפירקסונַאמ םעד .ןרָאװעג טשינרָאג ןופ

 -לעוו ,ןענאמזאלג וצ טקישעגקירוצ ןטייקירעװש סיורג טימ

 -רעד זיא ךוב סָאד) ".עקירעמַא ןיא ןבעגסיורא סע טעװ רעכ

 (.ק .ג -- עקירעמא ןיא 1943 ןיא ןעניש

 -רַאפ רעטסערג רעד טימ קיטייצכיילג טגלָאפ ןַאמרעקעב

 טלעטש רע .ןשינעעשעג עשיטילָאּפ יד ךָאנ טייקטריסערעטניא

 רע .גירק ןופ ףיולראפ םענדָאמ םעד ףיוא ּפֶא טפָא רעייז ךיז

 : שדוז-רעבמעצעד ןבלעז ןיא טנכייצרַאפ

 זירַאּפ ןיא ןָא ךיז טביוה ,המחלמ געט טרעדנוה ךָאנ . . . ,

 ןשיװצ -- ,ךאז עטייוו ַא סעפע זיא גירק רעד זא ,ןטכאדסיוא

 . . . טשינרָאג רעטייוו ןוא ,לשמל ,דנַאלניפ ןוא ןטעיווָאס יד

 יילרעלכ ,תועידי-ָאידאר טרעה ןעמ ןוא ןעגנוטייצ טנעייל ןעמ

 רָאי ַא טימ ךָאנ יװ טקנוּפ ,ןצנעוװרעטניא ןוא סעצעה ,ןפָאלב

 -וצסיוא ןָא ךיז טבייה זייווכעלסיכ . . . עינַאּפש ןיא קירוצ

 ,ךַאז עקיטייז ,עטייוו ַא סעּפע עקַאט זיא המחלמ יד זַא ,ןטכַאד

 זיא'ס לפיוו רעמ טשינ ,סלאפנלא ,ןָא טשינ זדנוא טייג סָאװ

 . .. . דצ םענעי רעדָא םעד תבוטל עיסוקסיד ַא ףיוא קיטיינ

 םענלצנייא ןופ ןטכירַאב עשינָאקאל ,ענָאלבַאש יד ףיוא וליפַא

 .טכַא ןייק טשינ רענייק ןיוש טגייל טנָארפ

 : ןזיוצנארפ ןגָאז יו,

 -למ עשילרעטסיוא ןַא זיא'ס}. . . "רעג עד לָארד ןיא טע'ס,

 .(המח

 -טימ סרעדנוזַאב זיא ,טַאדלָאס רעטלַא ןַא ןיילַא ,ןַאמרעקעב

 טימ ךיז טביירש רע .ײמרַא רעד ןיא םירבח ענייז טימ דנליפ
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 וליפַא ךיז טגָארט ןוא ווירב ערעייז טריטיצ ,ךרודַא טפֶא יז

 ידכ ,ווירב עשיטַאדלָאס יד ןעלמַאז וצ,, קנַאדעג ןטימ םורַא

 טעװ ןעמ זַא ,ץלַא ךָאד ךיז טביילג סע) המחלמ רעד ךָאנ ייז

 ןבעגסיורַא רעדנוזַאב ןוא ןטעבראאב וצ (. . . ןבעלרעביא יז

 ."טינשּפָא-טייצ ַא ןופ ווירב גנולמַאז ַא ןיא

 רעמונ םעיינ ַא ןגעו ,טייצ רעבלעזרעד וצ ,טלייצרעד רע

 ?ןיטעלויב-עיצַאמרָאפניא, ןשידִיי ןלַאגעלמוא ןופ --- 2 --

 -געל טימ ,םענייז טלַאהניא ןצנַאג םעד טעמכ רעביא טיג רע

 -רעביא יד טימ ןדירפוצ רע זיא טרעדנוזַאב .ןגוצסיוא ערעג

 רעד ןיפ רַאטערקעסילַארענעג ןופ ןעגנורעלקרעד עטקורדעג

 רעביא טביירש רע .זערָאט סירָאמ ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 ..סיוא טריפ ןוא ןעגנורעלקרעד עקיזָאדיד

 -גייא ןוא עסיורג יד טביילברַאפ ײטרַאּפמָאק יד רעבָא,

 ."דנַאל רעזנוא ןופ עקידנטעברא יד רַאפ גנונעפָאה עקיצ

 ןוא רעטבילַאב-קידנעטש רעד ,זערָאט סירָאמ טגָאז יױזַא;,

 ןופ ,ײטרַאּפמָאק רעקיטכעמ רעד ןופ רעריפ רערעלוּפָאּפ

 עסערּפ יד קירוצ םישדחה עכעלטע טימ ?עיצרעזעד ,, סנעמעוו

 ,ויוורעטניא םעד טימ ,טציא .טכַארבעגפיוא ןעוועג ױזַא זיא

 ןכלעװ טימ ,טקַא ןקיזָאד ןופ טייקיטיונ יד רָאלק טרעװ

 ויטקעּפסרעּפ ןיא ןשינעעשעג עקיטכיוו ןדנוברַאפ ןענעז'ס

 ןעק סָאװ ,ןיזמוא ןסיורג ןקיזָאד ןופ גנַאג ןקידרעטייוו ןטימ

 ."ןעניז ןקיטכיר םעד ןעמוקַאב לָאמַא

 ,ןטכַאנייװ זיא טָא .רָאי ןופ געט עטצעל יד ןָא ךיז ןקור סע

 : טביירש רע

 סָאד ,ןטכַאנייװ : טלעו רעד ףיוא בוט-םוי זיא'ס . . . ,

 סָאװ ,ןגיל ןסיורג ַא ןופ ביֹוהנֶא רעד ,ןסוזעי ןופ טרובעג

 קירוצ רָאי קיסיירד ןוא ןיינ טרעדנוה ןצניינ טימ ךיז טָאה

 רע טלַאה טנייה זיב ךָאנ ןוא ןשטנעמ ןשיװצ טײרּפשרַאפ

 -רעווילגרַאפ ןיא זיא ,ןביולג ןטגייצרעביא ןיא טשינ ביוא

 -שטנעמ רעד ןופ טנעצָארּפ ןטסערג םעד ,עיצידַארט רעט

 -בוּפער רעזדנוא טייטש ,בוט-םוי ןופ גָאט ןיא ,טנייה .טייה

 עלַא ןופ טסניד ןיא ָאידַאר "רעכעלטלעוו,, רעשינַאקיל

 ןופ ןעײרעלּפַאלּפ עמּורפ ,עקיניזמוא ןוא ןעגנַאזעג-רעטסיולק

 ןבָאה סָאװ ,עטסוּפ ,עליוה ,רעטױעװ .רעקידיירּפ עזעיגילער

 -קריוו רעשיגַארט רעד ןופ קילבנָא ןיא ןעביז ןדעי ןריולרַאפ

 .ןבעל רימ רעכלעוו ןיא ,טייקכעל

 ַא רעטנוא טיצ רע .רעבמעצעד רעט-21 רעד זיא טָא ןוא

 : לכה-ךס ןקירעיורט

 רעד ןיא רָאי ערעטצניפ סָאד ,1939 רַאי סָאד טססוג סע;

 .. . עטכישעג רעכעלשטנעמ

 ךיז טזייו ,1940 -- רָאי ןקידנעמוקנַא ןופ דנַאר ןפיוא,

 רעד ןופ ףוס ןכיג ַא ףיוא גנונעפָאה לַארטש ןייק טשינ רעדייל

 " . . . עידענארט רעקיטולב
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 סנַאמרעקעב ןרהא ןופ 2 ןוא 2 רעדנעב יד זדנוא ןלעפ סע
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 רעד ןופ דָאירעּפ רעד ויא סָאד .1940 טסוגיוא ןט23 ןזיב

 -נעפָא רעשטייד רעסיורג רעד ןופ ,"?המחלמ רעשילרעטסיוא,

 ןבילוצ ןשטנעמ ןענָאילימ ןופ ףיולעג ןכעלקערש ןופ ,עוויס

 םוקניײרַא רעד -- ןַאד .תולייח עשטייד יד ןופ גנַאגסיורָאפ

 רַאפ סָאװ .דנַאטשליטשנּפָאװ רעד ,זירַאּפ ןייק ןשטייד יד ןופ

 ןרהַא ןופ גיוא ןטינעג ןרַאכ לַאירעטַאמ רעייהעגמוא ןַא

 גנומיטש רעד ןגעוװ םיטרפ עטנַאקַאבמוא לפיוו ! ןאמרעקעב

 טפראדעג רע טָאה ןדיי יד ןשיוװצ הלהב רעד ןגעוו ,דנַאל ןיא

 ךיז רעדנעב יד טָא ןלעװ ! געט ענעי ןיא ןענעכייצרַאפ

 ייב טכװעג ךָאנ ײז ןרעיו לַאפנדעי ? ןעניפעגּפָא לָאמַא

 -יירש םענעמוקעגמוא ןופ טניירפ עשידיי-טשינ ענעדישרַאפ

 םיבתכ ענעדישרַאפ ןטלַאהַאבסיױא טָאה רע ןעמעוו ייב ,רעב

 .ענייז

 ַא ןיא ךיז טניפעג רע .4 דנַאנ םעד ךיז רַאפ ןבָאה רימ

 וצ ךעלגעמ םיוק ןענעז ןטייז ליפ .דנַאטשוצ ןטכעלש רעייז

 ןטכיפ ַא ןיא ןבָארגרַאפ ןעוועג זיא דנַאב רעד) .ןענעייל

 טסוגיוא ןט-24 ןופ דָאירעּפ םעד םורַא טמענ רע .(רעלעק

 ,ןטייז-טפעה ענעבירשעג 526 טָאה ןוא רָאי ףוס זיב 0

 -ַאב א ןופ גנוצעזרָאפ יד ןענעז ךעלטעלב עטשרע יד

 רעשיזיוצנַארּפ רעד ןיא ןעגנורעדנַאװ ענייז ןופ גנוביירש

 קירוצ ךיז רע טניפעג רעטעּפש געט עכעלטע .ץניוװָארּפ

 : ךובגַאט ןיא טנכייצרַאפ רע .זירַאּפ ןיא

 -ָאליק טרעדנוה ןביז ,ערוטנַאװַא עקיגָאט-ריפ יד . . . ,

 ףצענערג ןוא ןכייט רעביא ,לָאט ןוא גרַאב רעביא רעטעמ

 רעד ןופ ןעמוקנָא ןטימ ! טקידנערַאפ לזמ טימ ךיז טָאה

 .זירַאּפ ןיא ןעוועג ןיוש רימ ןענעז גנורעמעד-טנווָא

 ןבָאה ,ןַאעלרָא קידנרָאפכרוד יװ ,ךָאנ ךיז טקנעדעג רימ,;

 ןופ ןלַאטרַאװק עצנַאג .ןברוח-המחלמ םעד ןּפָארטעגנָא רימ

 ,תוברוח ןיא ןגיל רַאול ןוכ גערב םייב רעזייה רעקילדנעצ

 יוװצ יד .ןסירעגפיוא ויא רַאיל ןרעביא קירב-ןייטש ןייא

 קירב יד : ןעמענ עיינ ןעמוקַאב ןבָאה ענעבילבעגיץנַאג

 סָאװ ,קרַא'ד ןַאשז ןופ םיסנ יד טלייצרעד סָאװ ,לװָאט ןטימ

 -נבוי יד ,יז : רעדנעלגנע יד ןופ ןאעלרָא טײרפַאב טָאה

 : ןעמָאנ ?םעניש, םעד טציא טגָארט ,ןַאעלרָא ןופ יורפ

 -רעה, : קירב עטייװצ יד ןוא "עקירב-רעלטיה ףלָאדַא;

 טשינ טלָאװס יװ טקנוּפ טָא . . . ?עקירב-גנירעג ןַאמ

 ... . טריסקענַא -- רָאנ ,דנַאל טריּפוקָא ןייק ןעוועג

 ןגיוא יד ןיא ךיז טפרַאװ טעטשרָאּפ רעזירַאּפ יד ןיא ןיוש,

 ןעייר עגנַאל זיולב .עשטייד ץוח ַא ,סָאטױא ןופ ןלעפ סָאד

 זַא ןָא ןגָאז רעבלעוועג ךלימ ןוא -זייּפש יד רַאפ ןשטנעמ

 -רַאפ ךיירקנַארפ ,ךיירקנַארּפ ןיא ןטיבעג ךיז טָאה סעּפע

 ,םישזער-המחלמ ַא טכוז

 ןופ ןלַאטרַאװק עכייר יד .זירַאּפ ץנַאג ךרוד ןרָאפ רימ,

 .ןרַאװלוב עסיורג ןוא ַארעּכָא ,דרָאקנָאק ,ײזילע-זנַאש ,לַאוטע

 -טסַאל ןיא ייס ןוא סופוצ ייס ,ןשטייד תונחמ םוטעמוא

: 
 ו

: 

ֶ 
: 

: 
: : 

; 

 יי, טיי,



 -קרעמ רעזירַאּפ יד ןקוקַאב ייז .ןרַאקָאטױא רעדָא ,סָאטױא

 טעמכ ייז ןענעז ןלַאטרַאװק-רעטעברַא יד ןיא ,ןטייקידריוו
 ןעו ,ןשטנעמ טימ לופ טציא ןיוש זיא זירַאּפ ,אצמנב טשינ

 ,סָאטױא : ןעלטימ-עיצַאקיגימָאק יד ןופ ןלעפ סָאד טשינ

 ןיא טנעקרעד טשינרָאג ןעמ טלָאװ ,ןסובָאטיױא ןוא סיסקַאט

 רכז ןײק טשינ . . .שטייד יד : סעּפע ךָאנ ןוא .זירַאּפ

 . . . ןשטייד ןוא ןשטייד .רעטילימ ןשיזיוצנַארפ ןופ

 -ַאשזד .ןשטנעמ טימ דער ךיא .בוטש ןיא ןיירַא םוק ךיא;

 םולש טשינ ץלַא ןעק ךיא רָאנ .ןכוזַאב ךימ טמוק יקסווָאל

 : טעטילַאער רעשילרעטסיוא רעד טימ ןכַאמ

 . . . טָאטש עשטייד ַא -- זירַאּפ ,

 . . . "טרעדיוש ךימ,

 ןעיירפ ,ןצלָאטש ןופ לרוג רעד יו טוט ןענַאמרעקעב

 -רַאפ רעמכָאנ רעבָא זיא רע .ביל ױזַא טָאה רע סָאװ ,זירַאּפ

 יד ןדנעש ןטסישַאפ עשיזיוצנַארפ יד יװ ,ןעז וצ טרעטיב

 טכענק עטפיוקרַאפ יד .דנַאל ןופ סעיצידַארט-טייהיירפ ענייש

 -טימעסיטנא ןַא ףיוא ןבייה עסערּפ רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ

 ןַארַאפ זיא רעכיז .רעכיירטש-טלעבעג חסונ ןטיול עצעה עשיט

 טעוװ  סָאװ ,ךיירקנַארּפ עתמא סָאד -- ךיירקנַארפ רעדנַא ןַא

 סָאד טָא רעבָא .ןפַאלקשרַאּפ ךיז ןזָאל טשינ לָאמניײק

 -רַאפ ןַאמרעקעב .דרערעטנוא ןיא ךיז טניפעג ךיירקנַארפ

 : רעבמעטּפעס ןט-1 םעד טריטָאנ

 12 רעמונ ,?עטינַאמוה,, רעמונ ןשיפַארגָאטקעה ַא ןיא;

 טעדנעוװעג ץיטָאנ ַא ןַארַאפ וליפא זיא ,טסוגיױא ןט-26 ןופ

 : טעברַא רעשיטימעסיטנַא רעקיצומש רעד ןגעק

 ?ירָאליּפ ָא, לַאנרושז ןכרוד טריּפורג ,טכענק עדנַאב יד,

 -יטנַא לא טריזינַאגרָא ןבָאה ,טכַאמ רעד ןופ ּתופתוש ןטימ

 עשיזיוצנַארפ סָאד .ןירַאפ ןיא עיצַאטסעפינַאמ עשיטימעס

 -רַאעג ןבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא זַא ,ןסעגרַאפ טשינ טָאה קלָאפ

 -ַאפ וצ ןַאלּפ ןטימ ,1934 רַאורבעּפ ןט-6 ןופ טייל יד טעב

 עזָאלנסיװעג יד טציא ןטעברַא יוזא .ךיירקנַארפ ןריזיש

 " ? יה טלָאצ רעװ, : ןגערפ ןעק ןעמ ןעמעװ ,ןפַאלקש

 .. . 7? יז ןטעברַא ןעמעוו רַאפ,

 עשידרערעטנוא ,עטקיטשרַאּכ ַא ןוטפיוא רעבָא ןעק סָאװ;א -

 7? ןיומש ןופ טלעוו ַא ןיא עמיטש

 טגלָאפ ןַאמרעקעב ןוא ,רעטייו רעבָא טרעיוד גירק רעד

 עוויסנעפָא-טפול עשירעלטיה יד טײקטנַאּפשעג טימ ךָאנ

 : רַאטנעמָאק ןקידנגלָאפ טיא ייב ןעניפעג רימ .דנַאלגנע ןגעק

 ,טבעלעג טנייה טלָאװ םכילע םולש רעזדנוא ןעוו . . . ,

 -עג םיוקמ זיא'ס זַא קידנעעז ,טכַאלעג רעמ טשינ רע טלָאװ

 .'! טשינ וטסנערב סָאװרַאפ ,ןָאדנָאל, : לטרעװ ןייז ןרָאװ

 ןיא זיא ןָאדנָאל יװ ,טכַאנ ןוא גָאט ,גָאט ןטפניפ םעד ןיוש

 ןעמוק םיתיחשמ-טפול טעילַאװכ עיינ ץלַא ןוא ןעמַאלפ

 ןיק טלָאװ רע ,ןײנ . . . סעבמָאב-דניצ ערעייז ןפרַאװ

 אוַא ףיוא .םכילע-םולש רעקיסַאּפש רעד ,טַאהעג טשינ תחנ

 דשפַא טלָאװ רע .טכירעג טשינ רענייק ךיז טָאה עידעגַארט

 ןיילרעבמעשט טָאה רעסעב זַא ,טכַארטעג רימ טימ ךיילג

 ףעכנימ ןייק ןגיולפעג זיא רע ןעוו ,ןענערב טפרַאדַאב ןײלַא

 ,טלכעקעג םיא ,ןרעלטיה וצ טלדנחעג ךיז טָאה רע ןעװ

 בורח םוצ ,קרַאטש ןרעוו לָאז רע . . . יכַא ,ןבעגעגכָאנ ץלַא

 ,םלוג רעד . . . אפוג דגנַאלגנע ךיוא ןוא טלעװ יד ןכַאמ

 ". . . רעפלעה ןוא רעפעשַאב ןייז ןיא ןעוועג דרומ טָאה סָאװ

 םירבה ענײז טימ ןדנוברַאפ רדסכ זיא ןַאמרעקעב

 ןוא גרָאז רועיש ַא ןָא טימ ייז וצ ךיז טיצַאב רע .רעביירש

 רעבמעטּפעס ןט-15 םעד רע טלייצרעד יױזַא . . .טייקכעלטרעצ

 סָאװ ,ןיקסילּפ דוד רעטכיד םייב. ךוזַאב ןייז ןגעוו 0

 ןיא גנוניוו:רעמוז ףיוא טײקנַארק ןייז ךָאנ ךיז טניפעג

 (.ק .ג .זירַאּפ ןבעל לטעטש ַא) "ַאונירב

 יד ןגעװ טדער ןַאמרעקעב טײקמערַאװ ַא רַאפ סָאװ טימ

 -נערַאפ שיגַארט יױזַא רעטעּפש ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יירד

 יורפ רעטוג ןייז טימ ןעניקסילפ ייב ךיז ןיפעג ךיא; : טקיד

 רעזדנוא רַאפ ענעטלעז ,ערעייט יוזַא ןשטנעמ ,רעגָאװש ןוא

 .?טעכָאּפע-גירקצילב

 טימ ןסעומשוצסיוא ךיז ידכ ,ךוזַאב ןייז סיוא טצונ רע

 -רעביא עשידיי ַא רע טניפעג םענייא ייב .ןדיי ענעדישרַאפ

 טלייטרַאפ ןיא סָאװ ,ףורפיוא ןשיטסינומָאק ַא ןופ גנוצעז

 רעד ."ליוולעב , לַאטרַאװק רעטעברַא רעזירַאּפ ןיא ןרָאװעג

 יײז .,רעטעברַא עשיזיוצנַארפ יד וצ ךיז טעדנעװ ףורפיוא

 רעביא טביירש ןַאמרעקעב .םירבז עשידיי ערעייז ןציש ןלָאז

 ךיז טגָאז סע וװ ,ףורפיוא ןצנַאג םעד ךובגָאט ןייז ןיא

 : ןרעדנַא ןשיװצ

 -רעד ,רעלדנעה ,רעקרעװטנַאה ,ןדיי טשינ ,רעטעברַא;

 יד ,לַאטרַאװק רעזדנוא ןיא ןעמָארגָאּפ ןייק טשינ טביול

 ןעװעג ןענעז גנורעקלעּכַאב רעשידיי רעד ןופ ןיז יד ,רענעמ

 טימ .ןדנוא טימ עיניל רעטשרע רעד ןיא טנָארפ ןפיוא

 יז ןופ ןענעז ליפיוו זדנוא ןבעל .טפמעקעג יז ןבָאה זדנוא

 יז ןעטעברַא זדנוא טימ ,ןטילעג ייז ןבָאה ודנוא טימ .ןלַאפעג

 ,"ןפמעק ןוא

 : ייברעד טקרעמַאב ןַאמרעקעב ןוא

 ןעוו ,ןעוועג טלָאװ טוג יװ .טנעמוקָאד-טייצ רעקיטכיוו ַא;

 -על ַא ףיוא ןסַאמ יד וצ ןעמוק וצ טייקכעלגעמ יד טָאה רע

 ."ןפוא ןלַאג

 רעלַאגעלמוא ןַא ןופ ןגוצסיוא עקינייא ןַאד טגנערב רע

 : וצ טיג ןוא ?עטינַאמוה,,

 -עג לסיבַא ןעמ טרעוו ,רעטרעיו עכלעזַא טנעייל ןעמ זַא;

 ךָאנ זַא ןביולג רעטייוו ןָא טבייה ןעמ .ךיז ייב טקרַאטש

 ךָאנ ןענעז קלָאפ ןשיזיוצנארפ ןיא .ןריולראפ זיא ץלַא טשינ

 ַא ןעװ ןוא ךַאװ ןייז ןלעו סָאװ ,תוחוכ עקידעבעל ןַארַאפ

 ,ץלַא ךָאנ טפָאה ןעמ ןוא -- ןעמוק טעװ טנעמָאמ רעקיסַאּפ

 יינ ןסיגניירַא-- ! ןעמוק ףוסל זומ ?טנעמָאמ רעקיסַאּפ, אזַא זַא

 ..."?לָאפ םענעגָאלשרעד ןופ םוינַאגרָא ןטריפָארטַא ןיא טולב

 -טרעוו ןענעז געט עקידרעטייוו יד ןופ ןעגנונעכייצרַאפ יד

 -טקניּפ סיורג טימ טריטָאנרַאפ ןַאמרעקעב .ןטנעמוקָאד טלופ

 ;קלָאפ עשיזיוצנַארפ סָאד טכַארט ןוא טבעל סע יװ ,טייקכעל
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 ; םישזער-יצַאנ ןֹופ םישדה עטשרע יד ןדיי יד ןבעל סע יו
 רעד ףיוא ,ָארטעמ ןיא ,סַאג ןיא סעיסוקסיד ףיוא טּפַאכ רע

 ידכ ,ןעמליפ-יצַאנ עטשרע יד זעז ָאניק ןיא טייג רע ; ןַאב

 .ןריגַאער ןזיוצנַארפ יד יװ ןלעטשוצטסעפ

 יד : סערַאמכ עצרַאװש עטשרע יד ןקורנָא ךיז ןעמענ סע

 .ןעגנונעדרָארַאפ עשידיײ-יטנַא עטשרע

 : הרושב יד ןָא זדנוא טגָאז ןַאמרעקעב יװ טָא

 ,טנוװָא 8 ,1940 רעבָאטקָא ןט-2 םעד ,ךָאװטימ,

 -עג טנוװָאניא טעּפש ןטכענ רימ טָאה טעיינ יד . . . ,

 : ןוז ןיימ סַאג ןופ טכַארב

 ?ןדיי ןגעוו סעיינ יד ָאידַאו ןכרוד טציא טרעהעג --;

 ? ןוז ןייט ,סעיינ ערעסָאװ -- ,

 ןומ טציא ךיז ןלעװ ןדיי עלַא ? טרעהעג טשינ -- ,

 סע ןבָאה ןשטיד יד . . . ײצילָאּפ רעד ןיא ןרירטסיגער

 . . . ָאידַאר ןכרוד טציא ןלױפַאב

 -ניא 7 עיסימע רעד ןיא סָאװ ,טרעדנווועג ךיז בָאה ךיא,

 עקידרעטעּפש יד ןוא ,טרעהעג טשינ סע ךיא בָאה טנװָא

 ךיא .ןעמונעג טשינ ןיוש ךיא בָאה רעגיײזַא 8 ןופ עיסימע

 ןענעז רימ ,ָאידַאר רעזירַאּפ םעד ןטלעז רעייז ללכב רעה

 יײג רָאנ .סעטכישעג עשיטימעסיטנַא ,עקיצומש יד סאמנ

 רָאנ .סעיינ עקיטכיוו ַאוַא ןלערַאפ לעוו'כ זַא ,ךיז טכיר

 : ךימ טסיירט ןוז ןיימ

 .ןעגנוטייצ יד ןיא ןגרָאמ ןבָאה סע טסעװ -- ,

 , .ןעוועג עקַאט זיא יױזַא;

 סיורג ןבעגעגּפָא טרָא ןטשדע ןפיוא ןבָאה ןעגנוטייצ עלַא,

 : סעיצַאמרָאפניא יד "דובכ,

 טכַאמ רעשטייד רעד דצמ ןדיי ןגעק ןעלטימסָאמ,

 : ןוטעג עקכָאיט ַא סע טָאה ןצרַאה ןיא,

 ",ןָא ךיז טבייה סע;

 : קיסייב רע טקרעמַאב סנגרָאמוצ

 -ּפָא ןגעלפ סאו ,ןעלזניא-דעייפ יד ףיוא ןלַאבינַאק יד;

 הלעמ יד טָאהעג ןבָאה ,ןקוצרַאפ ןרַאפ ןברק רעייז ןטָארב

 : סעיצקַאדער רעזירַאּפ יד ןופ ןלאבינַאק ענרעדָאמ יד יבגל

 םורַא עלייוו ַא טצנַאטעג ,דיל דליוו רעייז ןעגנוזעג ןבָאה ענעי

 ןייק טָאה ןָאה ןייק זַא ,טקוצרַאפ םיא ךָאנרעד ,ןברק רעייז

 ןוא ןביירש טנעקעג טשינ רעבא ןבָאה ייז .ןוטעג טשינ יירק

 -ַאק עכעלקילגמוא יד .ןעגנוטייצ ןייק ןבעגסױרַא טשינ

 : .?ןלַאבינ

 טשינ לָאמנײק רעבָא רע טייגרעד גנודעטיברַאפ ןַיז ןיא

 םיא רַאפ ,רעצנַאג ןייז טימ ןזיוצנַארפ עלַא ןקידלושַאב וצ

 טײקכעלרע ןוא טייקוויטקעיבָא ,רעשיטסירעטקַארַאכ-יוזַא

 ףיוא קלָאפ ןשיזיוצנַארּפ ןופ ןױיגַאער סָאד ךָאנ רע טגלָאפ

 -מעד טנכייצרַאפ רע .ןעגנונעדרָארַאפ עשיטימעסיטנַא יד

 : גָאט ןבלעז

 -רעד ? סעינ רעד וצ ןויוצנַארפ ךיז ןעיצַאב ױזַא יו,

 ןיוצנַארפ רעד טדער סַאג ןיא .ןסיוו וצ רעװש ךָאנ לייוו

 ןטכענ ןזיוצנַארּפ ןסַאמ טריוװרעסבָא בָאה ךיא .רעמ טשינ
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 יד ןיא ּפעק עסיֹורג יד ןע:עייל םייב ןקסָאיק יד ייֿברַאֿפ

 ַא טָאה רעניק .סעיינ "רעכעליירפ, רעד טימ ןעגנוטייצ

 רָאנ ןגעק טשינ ןוא רַאפ טשינ ,ןלַאפ טוָאלעג טשינ טרָאװ

 ,טעברַא יז ווװ ,קירבַאפ ןיא זַא ,לדיימ ַא רימ טלייצרעד טציא

 טנייה ,ךעלדיימ-רעטעברַא ,ךעלדיימ עשיזיוצנַארפ ןבָאה

 גנורעטיברַאפ טימ ןבָאה יז .םעד ןגעוו טסעומשעג ךיז ןשיווצ

 : טדערעג ךיז ןשיווצ

 ךיז ןשימ סָאװ ? ןבָאה ןדיי יד ןופ ןענ ליװ סָאװ -- ,

 ,טסייה סָאװ ןוא ? /דנוא ייב קרַאטש ױזַא ןשטייד יד סעּפע

 ףיורעד ךָאד ןבָאה יז ? ןעמענוצ ץלַא ןדיי יד טעװ ןעמ

 *. . ..טעברַאעג

 : ךובגָאט ןיא רימ ןענעייל רעטעּפש ךָאװ ַא

 טביה ,הרות רעגרעבנרינ רעד ןופ אצויילעוּפ סלַא;

 -עג עשידיי יד וװ ,ןילרעב ןופ רעדליב יד ןעז וצ ןָא זירַאּפ

 ןבָאה סָאװ ,ןטעקיּפ יצַאנ ןופ !רָאװעג טכַאװַאב ןענעז ןטפעש

 יד ןענעז זירַאּפ ןיא .ןדיי ייב ןפיוק טזָאלעגנײרַא טשינ

 יז -- רעבָא ,טקיטעּפשרַאפ לסיבַא ןעמוקעגנָא רעדליב

 . * י ןַארַאפ ןענעז

 ףיוא ןעז טנעקעג דליב ַאוַא ןיוש ןעמ טָאה גָאטיײב טנייה,,

 טָאה ןרַאװלוב יד ףיוא .רטרַאיננָאמ יר קע ןיא ,ןרַאװלוב יד

 ןזיויַאב ןעלקיטרַא-שעוו ןופ טפעשעג שידיי ַא ףיוא ןיוש ךיז

 : טפירשפיוא רעד טימ לטעצ עלעג עקידנטכילפרַאפ סָאד

 -יל עקירעגיינ ."וויוושז זירּפערטנַא, ,"טפעשעג סעשידִיי,

 רערעטלע ןייא ןוא ןעלמַאז ןעמונעג ךיז ןבָאה רעייגקיד

 -טַאּפ,, ןייז ןליפרעד וצ קיטיונ רַאפ ןענופעג טָאה זיוצנארפ

 -עג ןיא םינוק ןייק ןזָאלוצנײרַא טשינ בוח !?ןשיטָאיר

 קילדנעצ עכעלטע ןענופעג ךיז ןבָאה'ס רעבָא . .? טפעש

 -טַאּפ, ןטימ ןגירק ןעמונעג ךיו ןבָאה סָאװ ,רעייגייברַאפ

 : ?טָאיר

 וצ ןצעמע טכער סָאד ןעבעגעג ךייא טָאה רעװ -- ,

 .. 1 ןיײגיצנײרַא טשינ רעדָא ָאי ןרעטש

 .. .! טכער בָאה ךיֹא ,זיוצנַארּכ ַא ןיב ךיא ---;

 ןצעמע טכער ןייק רָאנ ,ןזיוצנַארּפ ךיוא ןענעז רימ ---,

 ... טשינ רענייק טָאה ןרעטש וצ

 ,לטעצ סָאד ןענעייל ,ךיז ןעלמַאזרַאפ ןטַאדלָאס עשטייד,,

 . . . ןָא יאדוא ךיז ןסיוטש ,ךיז טוט ָאד סָאװ ,ןייטשרַאפ ןליוו

 ,אמתסמ ךיז טכַאד ייז .קידנעלכײמש קעװַא ןעייג ייז רָאנ

 ". . . טכַאמעג רעסעב סע ןבאה ןעגנוי-רעלטיה ערעייז זַא

 רעװיסערגָארּפ רעד ןיא עטסוויטקַא יד ןופ זיא ןַאמרעקעב

 טנעָאנ םיא ןענעז רעביירש םירבח ענייז .עּפורג-רעביירש

 ,עקיצרַאה ַא םיא טדניברַאפ קיטייצכיילג ןוא שיאיידיא

 ַא ןעמ ףרַאד .ייז ןופ ןדעי טיט טּפַאשטגיירפ עכעלנעזרעּפ

 יװ ,עּפורג-רעביירש רעד טָא ןופ קיטסירעטקַארַאכ ערעסעב

 ? ריא טיג אפוג ןַאמרעקעב עכלעוו יד

 -- 1940 רעבָאטקָא ןט-5 םעד רע טביירש -- טנייה,

 רעזדנוא ןופ ןַאמ עכעלטע ןעמיקעגפיונוצ ךיז רימ ןענעז

 יד טול ןגארפ עקידנפיול ןטכַארטַאב וצ עּפורג-רעביירש



 יד ,רימ לייו .טעברַא רעזדנוא ןופ םיללכ עטלעטשעגנייא

 רעטסערג רעד ןיא ןבָאה ,זירַאּפ ןיא רעביירש עקניל עּפורג

 טשינ ,טייצ רעד ןופ םערוטש םעד ןטלַאהעגסיוא טייהרעמ

 ןופ געװ רעזדנוא טצעזעגרָאפ -- ןוא ּפעק יד ןריולרַאפ

 ןשטנעמ רעבָא ,עּפורג רעזדנוא זיא ךיירלָאצ טשינ .רעירפ

 ןיא געװ ַא טימ ,גנוגייצרעביא טימ ,ןביולג טימ .עטסעפ

 -כרודַא סיוא טמוק סע סָאװ ,ןהעש ערעווש יד וליּפַא ,ןבעל

 טייקיטכערעג רעד ןיא ןביולג דעזדנוא טשינ ןכערב ,ןבעלוצ

 טרעהעג טפנוקוצ יד זַא ,םעד ןיא ןוא געוו רעזדנוא ןופ

 ,זדנוא

 טנייה ןעק ןעמ .ןפורג עניילק ןיא ףיונוצ ךיז ןעמוק רימ,

 ",טביילב טקַאטנָאק רעד רעבָא ,ןעמוקפיונוצ טשינ ךיז ךס ןייק

 : ֹוצ טיג רע ןוא

 יד רעביא ןדער וצ טַאהעג רימ ןבָאה ,ךעלריטַאנ טנייה,

 ."ןדיי ןגעק תורזג עיינ

 יד ןופ םוקנעמאזוצ םוצ םוא ךיז רע טרעק סנגרָאמוצ

 רעבײרש ןופ ןעמענ עקינייא ָאד ןעניפעג רימ .רעביירש

 : (רעמ טשינ טבעל ייז ןופ רענייק)

 רעודנוא טָאה טנװֶָא ןטכענ םוקנעמַאזוצ רעזדנוא יב,

 ןרעוט עכעלטפַאשלעזעג ןוא ןירעלָאמ יד ,דילגטימ-עּפורג

 -ער ןטיירגעגוצ ןטמיטשַאב ריא טנעיילעג אקסלַאװָאק הנח

 -שיטסיסקרַאמ רעטעברַאַאב ןוא רעטריטנעמוקָאד ַא ,טַארעפ

 ."ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ ,שיטסינינעל

 יד ןופ ןעגנוניימ עטגָאזעגסױרַא יד ךיוא טנָאמרעד רע

 טָאה רע זַא ,טקרעמַאב ןוא יקסלע ןוא ףרָאדנעצ רעביירש

 רעביא קידנטכַארטכָאנ ,ןפָאלש טגעקעג טשינ טכַאנ עצנַאג ַא

 רע .ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןטרָאד ןענעז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד

 ךעלטייז ייר ַא ףיוא קורדסיוא םוצ ןעגנוניימ ענייז טגנערב

 .ךובגָאט ןיא

 רעד ןגעוו יינספיוא רע טנָאמרעד רעבָאטקָא ןט-18 םעד

 : עּפורג-רעביירש

 -פיונוצ םייב טעברַאעג ךיא בָאה טנװָא ןרעווש ןצנַאג ַא;

 טנעײלעג ןגרָאמ ףרַאד סָאװ ,טכיזרעביא-עסערּפ ַא ןלעטש

 סָאד .רעביירש עּפורג רעזַײנוא ןופ םוקנעמַאזוצ ןפיוא ןרעוו

 .'טעברַא רעוויטקעלָאק רעזדנוא ןופ לייט ַא זיא

 ןיא ןענַאמרעקעב רימ ןעניפעג רעבָאטקָא ןט-20 םעד

 -וצ ןרָאפעג זיא רע ןיהווװ ,ַאוב-יד-וועיווענעשז-ןעס לטעטש

 רבח ןקנַארק רעזדנוא,, ןכוזַאב ַאקסלַאװָאק הנח טימ ןעמַאז

 ןוא עביל ַא רַאפ סָאװ טימ ."ןיײטשלוש השמ רעטכיד ןוא

 רע ! טניירפ ןרעגנוי ןייז ןגעו סע .+טביירש רע טײקטרַאצ

 : ןעיירטשעצ ,ןרעטייהפיוא םיא ךיז טימַאב

 רע ןוא טייהיירפ ךָאנ ךיז טקנעב ןענייטשלוש רָאנ . . . ,

 ."רעיורט ןפיט ַא ךיא קרעמַאב ןגיוא ענייז ןיא .טגייווש

 : זירַאפ ןייק רָאפקירוצ רעד זיא טָא ןוא

 ,גוצ ןיא קידנציז ןיוש ,ַאקסלַאווָאק הנח טגָאז יו . . . ,

 : זירַאּפ םורַא ךעלטעטש ענייש יד רעביא טפיול סָאװ

 ָאד ןבעל סָאד טלָאװ גנונעדרָא רעכעלשטנעמ ַא יב -- ,

 -יוזַא . . . ךיירקנַארפ דנַאל ןייש ַאזַא . . . ןדעדןג ַא ןעוװעג

 . . . טסנוק עכעלשטנעמ ןוא טייקנייש-רוטַאנ ליפ

 יד טימ ןטארטעג ץלַא סָאד זיא טציא ,הנח ,טכערעג,,

 -ָאירטַאּפ, ןֹופ ףליה רעד טימ ,לוויטש עשטייד יד ןופ סיפ

 ןעטעּפ לַאשרַאמ ןטימ ןזיוצנארפ "עשירַא-ןייר,, ,"עשיט

 .שארב

 ףיוא קירעיורט-קיטסברַאה ! קירעיורט.,

 .?ןסיורדניא רעטעוװ ןטיול טשינרָאג

 : זַא ,סעיינ יד ןָא זדנוא רע טגָאז רעבָאטקָא ןט22 םעד

 ,עבַאגסיוא עשידיי עלַאגעלמוא יד ,"טרָאװ רעזדנוא . . . ,

 ןט-20 ןופ טריטַאד ,23 ,רעמונ רעיינ ַא .ןענישרעד רעדיוו זיא

 סעיצַאמרָאפניא ךס ַא טימ טסקעט ןטייז 4 .1940 רעבָאטקָא

 עגַאל עשידיי יד זַא ,ךיז טײטשרַאפ .םינינע עלעוטקַא רעביא

 סעיצַאמרָאפניא .טצַאשעגּפָא טרעוו ךיירקנַארפ ןקיטציא ןיא

 סנַאנָאער ריא ןוא עצעה רעשיטימעסיטנַא רעד רעביא

 ,ןטקַאפ טכַארבעג ןרעוו סע ,ןסַאמ עשיזיוצנַארּפ יד ןשיװצ

 -עג ןופ גנויצַאב רעטוג רעד ןגעיז ,סַאג ןיא ענעבילקעגפיוא

 רעגרעבנרינ יד וצ טפַאשרענגעק רעייז ,ןזיוצנַארּפ עסיוו

 ."סהרות

 רעמונ ןקיזָאד ןופ טסקעט ןלופ םעד רעביא זדנוא טיג רע

 -רַאפ טָאה סָאװ ,גנוטייצ עלַאגעלמוא יד ,"טרָאװ רעזנוא,

 רעטנוא סרעדנוזַאב טכיירטש רע ."עסערּפ עיינ, יד ןטערט

 ןכָאנ רעטעברַא עשיסור יד וצ גנודנעוו ַא סנינעל ןופ ץַאז ַא

 -עגרעביא טָאה גנוטייצ יד עכלעוו ,םָארגָאּפ רעוועינעשיק

 רעטעברַא עשיסור יד; : ךיז טגָאז ץַאז ןקיזָאד ןיא .טקורד

 תונברק יד ןקידייטרַאּפ עשידיי יד טימ טייז ייב טייז ןלעװ

 טָאה גנוריגער יד ווו טרָאד .עצעה רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ

 ."םערוטש ןדיינש יז טעװ ,טניוו טייזעג

 : וצױעד טקרעמַאב ןַאמרעקעב

 -ֹוצ טוג רעייז ךיז טזָאל קיטסירעטקַארַאכ עקיזָאד יד ,

 רימ -- ןוא ןדיי ןגעק ץנַאט-םידש ןקיטציא םוצ ןסַאּפ

 ערענָאיצקאער עצנַאג סָאד לָאז סָאװ ,םערוטש ןפיוא ןטרַאװ

 -יא לנַאג ןיא יװ ,ךיירקנַארפ ןיא ןעקנעװשּפָארַא ץומש

 * ,ץּפָאר

 -עג עקירעיורט ַא רע טלייצרעד רעבמעווָאנ ןט6 םעד

 : ןעניקסילּפ דוד ןגעוו עטכיש

 .קנַארק טסנרע זיא ןיקסילּפ דוד רעטכיד רעד . . . ,

 -רַאפ רָאטקָאד רעד םיא טָאה טײקנַארק-ןעגנול ןייז בילוצ

 יירעדיינש ייב ןטעברַא זֹומ ןיקסילפ לייוו ,ןטעברַא וצ ןטָאב

 .עילימַאפ ןייז ןרענרעד וצ

 -ּפִא סָאד טגנידַאבמוא טרעדָאּפ בצמ-טנוזעג סניקסילפ,,

 .טײצ ערעגנעל ַא עירָאטאנַאפ ַא ןיא ןרירוק ןוא ךיז ןעור

 רעלַאיצַאס ןופ עסַאק רעד ןיא ןדאי עלַא טלָאצעג קידנבָאה

 -לעזעג רעד ןופ ראטקָאד םוצ קעװַא רע זיא ,גנורעכיזרַאפ

 .עירָאטַאנַאס ַא ןיא ןקיש עסַאק רעד ןופ םיא לָאז ןעמ ,טפַאש

 ןופ טוטיטסניא ןיא טקישעגרעביא םיא ןעמ טָאה טרָאד ןופ

 .ןָאיַאר-ןיווו ןייז ןופ "ענעיגיה רעלָאיצָאס,

 ,המשנ רעד
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 סָאװ ,רעטקָאד םענופ ווירב ַא טימ רע זיא ןעמוקעג.

 ןייז יװ טקנוּפ ,דיי ַא רעטקָאד ױעד רעבָא זיא .םיא טרירוק

 ךערברַאפ רעניילק ןייק טשינ סע זיא .ןיקסילפ טנעיצַאּפ

 סעטרַאק עטלּפמעטשעג טימ ךיירקנַארּפ "םעיינ,, םעניא

 ווירב-עיצַאדנעמָאקער םעד רעטקָאד רעד טמענ ."ףיוושז,

 םוצ זייוו ַא ,ןעמָאנ ןדמערפ םעד ןעײלַא ,ןײרַא טנַאה ןיא

 : רעטקָאד ןטייווצ

 . .. דיי ַא ,עז ַאנ -- ,

 וצ ךיז רע טעדנעוװ -- ? דיי ַא ךיוא טסיב וד ןוא -- ,

 .ןעניקסילפ

 .סיוועג -- ,

 ,טיהרעקנַארק : טסייה'ס .טייהרעטנוזעג ריד ייג ָאט -- ,

 ... עדמערפ רַאפ טרָא ןייק זדנוא ייב ָאטשינ

 טָאה רע םגה ,ןגָאלשרעד ןבילבעג ךעבענ זיא ןיקסילפ,

 יד רָאנ .טכירעג טשינ עמַאנפױא ערעסעב ןייק ףיוא ךיז

 ןעניקסילפ ליוו ,ליפעג טימ יורפ ַא ,רעטסעווש-ןקנַארק

 : ןטסיירט

 -וצ ךייא ןעמ .טעוו טרָאד ,ןיײרַא לָאטיּפש ןיא טייג -- ,

 .. ןעמענ

 טרָא ןיימ --- ןיקסילפ טרעפטנע -- טשינ ליוו ךיא-- ,

 -רָאג ןעק ןעמ ווװ ,לָאטיּפש ןיא טשינ ,עירָאטַאנַאס ַא ןיא זיא

 ,ןפלעה טשינ

 "רעטריזיליוויצ,, רעד ךיז טיירשעצ -- ! ױזַא רעסעב -- ,

 ףרַאד ןעמ ,םײהַא עקַאט טייג --- טייהשטנעמ רעד ןופ רעלייה

 . . . לָאטיּפש ןיא טשינ ךייא

 .רענעגָאלשרעד ַא קעװַא זיא ןיקסילפ ,

 ךיז ןעלטימ ןייק ָאטשינ ,רעטוממעלקרַאפ ַא רע טציז טציא

 ןיק ןעמ ליװ סעירָאטַאנַאס עטַאווירּפ ןיא וליפא .ןלייה וצ

 : ןעמעננָא טשינ "עדמערפ,

 . . . ןזיוצנארפ ראפ ץַאלּפ גונעג ָאטשינ ---.

 "םעיינ, ןיא טייוו ױזַא עקַאט ןיוש סע טלַאה -- זיא,

 7? ךיירקנַארפ

 -קנַארפ עכעלשטנעמ סָאד ,ערעדנַא סָאד טמוק ךיילג רעבָא

 רָאסעּפָארּפ ןטמירַאב ןגעװ טביירש ןַאמרעקעב : ךייר

 : ןעװשזנַאל

 -סערַא זיא געט יד זַא ,ןעגנוטייצ יד ןדלעמ סע .... --?

 "ןטלַא,; ןופ טייקכעלנעזרעפ עקיטכיל ַאזַא ןרָאװעג טריט

 זיא סָאװ ,שטנעמ ַא .ןעױשזנַאל רָאסעּפָארּפ יװ ,ךיירקנַארּפ

 רעקיזָאדרעד ,רעמ טשינ .דנַאל ןוא קלָאפ ַא רַאפ ץלָאטש ַא

 ןופ ,געװ ?ןטלַא , ןייז ןופ ןרעקּפָא טשינ ךיז טזָאל שטנעמ

 רעד ךָאנ טָאה ? "ךערברַאפ. קינייװ ךָאנ סע זיא .םזינומָאק

 -מוא ףיוא ןטערטוצסױרַא טציא טומ םעד טאהעג שטנעמ

 :ןוא טסוװרעד ךיז ןעמ טָאה .ןעגנולמַאזרַאפ-ןּפורג עלַאגעל

 ,טרַאּפשרַאפ םיא

 -יטנַא ןופ סקווו םעד גָאט ךָאנ גָאט זדנוא טיג ןַאמרעקעב

 עשידיי יד ןשיוװצ המוהמ יד ןדנוא טזייוו רע .תורזג עשידיי

 -רַאפ ,ןדיי יד ןשיווצ קיטעט ןענעז סָאװ ,עקיצנייא יד ,ןסַאמ
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 -ידיי יד ןפמעקַאב ,ןראפעג יד ןגעק ןענערָאװ ,ייז ןקידייט

 ,ןסַאמ עש'דיי יד ןטסיירט ,סיצַאג יד ןופ רעפלעהטימ עש

 ןענעז טָא .ןטסינומָאק יד ןענעז ,ףמַאק םוצ ןָא יז ןדניצ ןוא

 ןגעװ ןעגנונעכייצרַאפ סנַאמרעקעב ןופ ןגוצסיוא עקינייא

 : טייקיטעט רעייז

 .רעבמעווָאנ רעט-9,

 -ָאנ ןט-3 ןופ ?טרָאװ רעזדנוא, רעמונ רעיינ ַא . . . ,

 .רַאבנעײל םיוק .ךעלטייז 2 ןופ לטעלב רעגָאמ ַא .רעבמעוו

 רעווש .רערעווש ץלַא ןָא טמוק ריּפַאַּפ טימ ךיז ןגרָאזַאב סָאד

 -טימ ןעניפעג 'וצ רעווש ,טלעג ןעמוקַאב וצ רעווש ,ןפיוק וצ

 ןעגנוגנידַאב יד ןוא .ןעגנוגנידַאב עלַאגעלמוא יד ןיא ןעל

 ץלַא טרעװ ןטסינומָאק ןגעק עצעה יד .רערעווש ץלַא ןרעוו

 טמענ עדנַאנַאּפָארּפ עלַאגעלמוא יד רעקרַאטש סָאװ ,רענעּפָא

 -רַאפ ץלַא ךיוא ןרעוו תופידר יד .ןסַאמ יד ןיא ןעגנירדניירַא

 יד ןוא רעטּפָא -- ןטסערַא יד "טענָאז,, עדייב ןיא רענעסיב

 .רעמַאזיורג --- גנולדנַאהַאב

 ַא טימ ןסַאמ עשידיי יד וצ ךיז טדנעוו ?טרָאװ רעזדנוא,,

 : טרָאװ-טסיירט

 -וצסיוא ןיײלַא טשינ ןענעז רימ זַא ,ןעז ןפרַאד רימ . . . ,

 ,תוסיפת עטלופרעביא יד ץָארט זַא ,קידנעעז .ּפעלק יד ןייטש

 -נעייגפיוא ,ןסיורג םעד רימ ןעעז ,דנַאל ןיא סע ךיז טגעװַאב

 ".חוכ ןקיד

 -סעטָארּפ טרעװ "?טרָאװ רעזדנוא- רעמונ דעדנַא ןַא ןיא

 : ןײרַא סרעגַאל יד ןיא ןדיי ןקיש ןקיליוויירפ ןגעק טריט

 -טשינ רעד ןיא סעילימַאפ עשידיי ןייא ןעמ טצעז טציא,

 ןבָאה ,םעד ןגעק ןריטסעטָארּכ וצ טָאטשנָא .ענָאז רעטריּפוקָא

 קיליויירפ ןייג וצ ןדיי ןפורעג ןזולוט ןופ סרעניבאר יד

 טשינ טָאה יצ : ךיז ןגערפ ןסַאמ עשידיי . . . רעגַאל ןיא

 ןציטש וצ יװ ,ןקעװצ ערעקיטכיוו ןייק ?טניָאשזד,, רעד

 -עמַא ןופ סנשָארג עטעװערַאהרַאפ רעווש יד טימ ןרעגַאל יד

 7? ןדיי רענַאקיר

 : ןַאמרעקעב טביירש גָאט ןטייווצ ַא

 עטקירדרעטנוא סָאד ,"טרָאװ רעזדנוא,, זיא ױזַא . . . ,

 -עג וצ ךָאד טייגרעד סָאװ ,טרָאװ ערענָאיצולָאװער עשידיי

 -נעצנָאק רַאפ דהּפ ןיא ,זירַאפ ןיא ןזיירק עשידיי עסיוו

 טנייה ןעמ טּפָאלש ןבוטש עשידיי עלַא ןיא .ןרעגַאל-עיצַארט

 ןוט ּפַאלק ַא לָאז יײצילָאּפ יד זַא ,טרַאװ רעדעי .קיאור טשינ

 טכַאמעג טיירג ןיוש ןבָאה !ירַאּפ ןיא ןדיי ךס ַא .ריט ןייז ןיא

 ףיוא טיירג ,ןעמענוצטימ ןכאז עקיטיינ יד טימ ךעלקעּפ יד

 טּפַאשקנעב יד ףיוא טקעװ "טרָאװ רעזדנוא,, ןוא .ףור ןדעי

 טשינ זיא טפול יד ןוא קיאור ןפָאלש ןעק דיי ַא וװ ,"ןיהַא;

 טשינ טריטסיזקע סע וו ,טפיג ןשיגָאלָאָאז ןופ טמסרַאפ

 לַאװַאל ,ָאירָאד ,ַאעד לעסרַאמ ןייק טימ "רַאוס ירַאּפ , ןייק

 ייז זַא קידנגָאז ןדיי יד ןגעק ןפמעק סָאװ ,לַאשרַאמ ןוא

 ?.םזילַאטיּפַאק ןגעק ןפמעק

 : טכַאנ עבלַאה ,1940 רעכמעווָאנ ןט-24 םעד ןוא

 יו ערעקרַאטש ַא זיא ןטסינומָאק ףיוא דגַאי יד . , , ,



 -ַאלָאק, יד : לטעלב לַאגטלמוא ןָא טגָאז קיטכיר .ןדיי ףיוא

 ןיא יא ןשטייד יד ןוא יײצילָאּפ רעד ןשיוװצ עיצַארָאב

 סע טרעטש ןגעווטסעדנונפ . . .עקידנעטשלופ ַא טרּפ םעד

 ןוא ןעניישרעד רדסכ ןלָאז ןטקַארט ןיא ךעלטעלב זַא ,טשינ

 -רעד לָאז םזיטימעסיטנַא ןגעק עבאגסיוא עלעיצעּפס ַא וליפא

 ףיוא טפירש רענבָארד טימ טקודדעג ןייפ עקַאט ןוא ןענייש

 . . . ןטייז ייווצ

 -- עיצקַאער רעד ןופ רעוועג ַא -- םזיטימעסיטנַא רעד,

 ןילַאנַא ןקיטײזלַא ןַא טיג סָאװ ,לעטעלב סָאד טסייה יױזַא

 ,רעשיטימעסיטנַא רעכעלסעה רעד ןופ רעטקַארַאכ ןרעביא

 ?,ךיירקנַארפ ןקיטציא ןיא טריפעג טרעוו סָאװ ,עצעה

 : רעבמעווָאנ ןט-21 םעד

 -גייא סָאד -- ?טרָאװ רעזדנוא, רעמונ ןטצעל ןיא ןוא,

 -ַאק ןצנַאג ןיא רשפא ןוא ןיירקנַארפ ןיא טרָאװ עשידיי עקיצ

 עשידיי יד ןופ גנוסירגַאב ַא טמוק --- עּפָאריײא ןשיטסילַאטַיּפ

 טייהיירפ ,םזילַאיצָאס ןופ דנַאל םוצ ךיירקנַארפ ןיא ןסַאמ

 ."טייהביילג-רעקלעפ ןוא

 -עיורט ץלַא זרעװ ,ךובגָאט ןיא טנכייצרַאפ ,תועידי יד

 ןיא ךיוא .רעקרַאטש ץלַא -- ןדיי ףיוא תופידר יד ,רעקיר

 -גערטרעדמוא ץלַא ןבעל סָאד טרעװ ?עגָאז רעיירּפ,, רעד

 : טרָאד ןענעייל רימ .רעכעל

 ןופ יורפ יד) יורפ סעקרָאיוװעװ רימ טלייצרעד -- ןדיי;

 -רָאּפעד ףיוא ןעמוקעגמוא עדייב - ,עקרָאװעװ .וו רעביירש

 יז . . . עגושמ יװ םורַא טרָאד ןעייג -- (.ק .ג -- עיצַאט

 ."ןרָאװעג טעוועדליװרַאפ תורצ ןופ ןענעז

 רע : טסיירט עסיורג ַא ןַאמרעקעב טָאה געט ענעי ןיא

 רעביא עיפַארגָאנָאמ עסיורג ַא -- ךוב יינ ַא רעביא טעברַא

 םיא טדניצ ,ןצנַאגניא םיא טגנילשראפ טעברַא יד .ןענינעל

 טּפָא טביירש רע .ןקילגמוא עלַא ןיא ןסעגרַאפ םיא טכַאמ ,ןָא

 עקינייא ןענעז טָא .קרעוו-גנילביל ןייז ןגעוו ךובגָאט ןייז ןַיא

 : ןטַאטיצ

 .טנוװָא ףלע ,1940 ,רעבמעווָאנ ןט-10 םעד ,קיטנוז ,זירַאּפ,

 ןיוש טציא ןענעז ןסַאג יד .םייהַא קירוצ ןייג ךיז זָאל ךיא,

 .ןברָאטשעגסיױא

 וצ דָאש ַא .טעברַא ןיימ וצ רעדיוו ךיז ךיא ץעז בוטש ןיא,

 רעביא טעברַא רעסיורג ןיימ וצ טייצ עקינייוו ןיימ ןרילרַאפ

 ,טנעמָאמ ןיא טציא טלַאה ךיא .ךימ טּפַאכרַאפ סָאװ ,ןינעל

 ",ריביס ןייק ןענינעל וצ טמוק ַאיַאקסּפורק ןעוו

 ,טנוװָא ףלע ,1940 ,רעבמעווָאנ ןט-17 םעד,

 -ירפ ןיא .בוטש ןיא ןעוועג גָאט ןצנַאג ַא ךיא ןיב טנייה,

 ןיא לייוו .ךָאװ רעצנַאג א רַאפ ןפָאלשעגסיױא ךיז ןגרָאמ

 ךיילג ךיז ךיא ףרַאװ ,טעברַא רעד ןופ קידנעמוק ,ןטנװָא יד

 ךיא זָאל  ָאידַאר רענָאדנָאל םעד וליפא זַא ,ןביירש םוצ

 ץלַא ךימ טיצ ןענינעל דעביא טעברַא יד .ךרוד סנטצעל

 ."ןײרַא רעמ

 עבלַאה ,1940 ,רעבמעצעד ןט"10 םעד ,קיטסניד ,זירַאּפ ,

 ,טכַאנ

 ןיימ ןכַאמ וצ קיטרַאפ ןבעלרעד לעװ ךיא ביוא . . . ,

 ןפרַאד ךיא לעװ ןענינעל רעביא טעברַא עסיורג עקיטציא ר

 -ַאב טשינ טציא זיב ךָאנ ךיז טָאה ךיא -- המדקה רעד ןיא
 -ַאב ערעסָאװ רעטנוא ןבעגנָא -- תומדקה ןייק טימ טצונ
 ָאד . . . ןרָאװעג טכַאמעג זיא טעברַא עקיזָאדיד ןעגנוגניד
 -רַא ןַא וצ ךיז ןעמענ ןופ סקָאדַארַאּפ םעד ןיא טשינ טייג
 -רַאפ ןוא םזירעלטיה ןופ טנעמָאמ ןקיטציא ןיא דָארג טעב
 ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,ןטסינומָאק ןגעק סעיסערּפער עטפרַאש
 . . . זירַאּפ ןקיטציא ןיא עגַאל רעשידיי רעשיפיצעּפס רעד
 קערש יז ךיז טָאה ךָאװ ַא טניז סָאװ ,םעד ןיא סע טייג ָאד
 -גײרַא ןיוש -- גנוקיטכערַאב רעסיוועג ַא טימ לָאמסָאד --

 .. ."בוטש ןיא רימ וצ טּפַאכעג

 ןגערפכָאנ לָאמ עכעלטע ןעמוקעג ךיז טנעגַא ןַא זיא סָאד

 םעד בילוצ ןייא טשינ רעבָא טלַאּפ םיא .ןענַאמרעקעב ףיוא|

 .ןביירש סָאד ןלעטשוצּפָא

 ןענעז םזיִארעה ךיילגוצ ןוא תוטשּפ לפיוו
 : תורוש עקידנעמוק יד ןיא

 וצ ןלַאירעטַאמ-יור יד . . . קידנדיצודער ,ךיא רָאנ . . . ,

 ... טעּפש זיב ביירש ןוא טנװָא ןדעי ךָאד ץיז ,טעברַא ןיימ

 ךימ טריברָאסבַא סָאװ ,טעברַא יד ןגײלקעװַא טשינ ןעק ךיא

 זיא סָאװ ,ןבעל סנינעל ןיא ךיז ןעלבירג סָאד .ןצנַאגניא

 רעד ןופ עטכישעג רערַאברעדנויו רעד טימ ןטכָאלּפעגכרוד

 -- רעטעּפש ןוא עיצולָאװער רעד זיב גנוגעווַאב רעשיסור

 ּפָא טשינ ךימ טקערש רַאפעג זייק .ןצנַאגניא ךימ טּפַאכרַאפ

 םוצ ןריפרעד וצ טעברַא ןיימ ןטסָאמרַאפ ךיז בָאה ךיא ןוא

 . . . ןדיס . . . ןרעקרעביא ךיז לָאז ץלַא ןעוו וליפא ,ףוס

 -עיצַארטנעצנָאק ַא וצ טכירעגמוא ייר ןיימ ןעמוק טעוו'ס

 ",רעגַאל

 -גיילק ענעי טָא ןופ ןַאמרעקענ ןרהא זיא טייוו-למיה יו

 -ער רעטכעלש ַא בילוצ ןבָאה סָאװ ,רעביירש עכעלרעגריב

 רעייז ןפרָאװעגקעװַא רענעייל וטימ זגורב ַא רעדָא עיזנעצ

 -ענָאיצולָאװער רעד ןופ דילגטימ רעד ,ןַאמרעקעב .ןביירש

 רעקיליײה ַא רַאפ ןפַאש ןייז טכַארטַאב ,עּפורג-רעביירש רעד

 שפנ-תריסמ טימ ,עביל טימ ךרודַא טריפ רע סָאװ ,תוחילש

 רעד .סרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא וליפא רָאפ יז טצעז ןוא

 -ערק יד טבעלעגרעביא טָאה ענייז ןעגנופַאש לייט רעטסערג

 -ּפָא קידנענעק טשינ לייוו ,ץיוושיוא ןופ ןרעייפ-עירָאטַאמ

 םוקמוא ןייז רַאפ ןַאמרעקעב טָאה ,רעּפרעק ןייז ןעװעטַאר

 ןגעוו ךוב ןייז גנוטכינרַאפ ןופ ןעװעטַארוצּפָא ידכ ,ןוטעג ץלַא

 .ענייז קרעװ ערעדנַא ייר ַא ןוא ןענינעל

 ןופ ןטַאטיצ ערַאברעדנוװו יד ןופ רענייא ךָאנ זיא טָא ןוא

 -גערב עלַא טפרַאדעג ייז טלָאוװ עמ סָאװ ,ןטַאטיצ ,ךובגָאט

 -גייִש ןוא טייקלדייא יד זדנוא רַאפ ןקעלּפטנַא יז לייוו ,ןעג

 : שטנעמ ןוא רעביירש םעד ןַאמרעקעב ןופ טייק

 .טנוװָא ףלע ,1940 ,רעבמעצעד ןט-22 םעד ,קיטנוז,

 יו רעטלעק ןעגנַאגעגפיוא ןגרָאמירפ רעד זיא טנייה,,

 ןטפָאהעגסיױא רעטצנעפ יד ףיוא טָאה טסָארּפ רעד .ןטכענ
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 ןסָאגעגסיוא



 טעב ןיא ןגעלעג ךיא ןיב גנַאל .ןעמולב עטסנעש ענייז

 .ביוש יד ףיוא ןצנַאלפ עשיטָאזקע יד טרעדנוװַאב . . . ןוא

 .בוטש רעטלַאק רעד ןיא ןבייהוצפיוא ךיז ןעוועג רעווש זיא'ס

 -קעּפ עטצעל יד ןענערברַאפ : העד רעד טימ ןגָאלשעג ךיז

 -עג ? ןטנװֶָא עכעלטע ףיוא ןזָאלרעביא ? ןליוק-סקָאק ךעל

 ףביירש וצ ףיוא גָאט םעד ןצונוצסיוא קשח רעד טָאה טגיז

 עקיטסייג יד ןוא טזָאלעגּפָא טשינ ךָאנ טָאה טעּפמיא רעד

 ןיא ,םישדח ייוצ עטצעל יד בעל ךיא רעכלעוו ןיא ,טלעוו

 -ַאמ יד ,טלעו עלַאער יד טלקנוטרַאפ יז זַא ,קרַאטש ױזַא

 ןשירָאטסיה ןטיל . . . םורַא ךימ טלגניר סָאװ ,עלעירעט

 -פעשַאב טנייה דָארג ןיב ךיא ןכלעוו טימ -- םזילַאירעטַאמ

 ןופ סקעלפער ַא רָאנ טלעוו עקיטסייג יד וליפַא זיא -- טקיט

 ןופ סקעלפער א רָאנ ,קנַאדעג רעד ; רעלעירעטַאמ רעד

 -ציא יד רָאנ .ץלַא רעביא טרינימָאד סָאװ ,עירעטַאמ רעד

 טשינ וליפא ןיוש זיא זירַאּפ ןיא טלעוװ עלעירעטַאמ עקיט

 . . . קנַאדעג םעד ןריטקעלפער לָאז יז טרעוו

 -עג טנוװָאניא זיב גָאטימכָאנ ןצנַאג ַא עקַאט ךיא בָאה,

 סנינעל ןופ לַאטיּפַאק ןבלעז םייב ץלַא טגנערטשעגנָא טעברַא

 *? , . . םזילַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןופ זילַאנַא

 : רעבמעצעד ןט-26 םעד רימ ןענעייל טָא ןוא

 יד רעביא ריצַאּפש ַא טכַאמעג ךיא בָאה טכַאנרַאפ . . . ,

 ןוא למיה .ןשטייד ןענעז רעריצַאּפש טייהרעמ יד .ןרַאװלוב

 ,עטצוּפעגסיוא ,ןריציפָא ןוא ןטַאדלָאס ןסַאמ .ןשטייד ןוא דרע

 זיא סָאװ ,"סקער, לַאז םענייש ןטריזיווקער ןיא ןעייג ,עטַאז

 ,רעבלעוועג יד ןרעגַאלַאב יז .'ָאניק ןטַאדלָאס רעשטיוד, ַא

 ןכוז ,רעטשינ יײז ,טקידיילעגסייא גנַאל ןיוש ןענעז סָאװ

 -ָאידַאר : ץלַא ףיוא ייז ןענעז םינוק ןוא ןפיוק וצ סָאװ

 סָאװ ,ץלַא .װ .ַא .א ןעלטנַאמ עשירעבייוו ,ןקָאז ,ןטַארַאּפַא

 . . . הרוחס ַא זיא ,דנַאל ןופ ןעיצסיױרַא ךיז טזָאל

 -עגניירַא ,רענעריורפעגכרוד ַא דיא ןיב ןעמוקעגמיײהַא ,,

 "ןטנַאמַאיד עצרַאװש, ךעלקערב עכעלטע עטצעל יד ןפרָאװ

 ."ןינעל , ןצעזרָאפ ןעמונעג ךיז-- ןוא ןוויוא ןיא

 ןופ גנוקריוו יד יװ ,טלַאק ןוויוא ןיא ןיוש זיא טציא,

 -נַארפ עקירעגנוה יד טימ "עיצַארָאבַאלָאק, רעשטייד רעד

 -גערַאפ טעברַא עכעלגעט ןיימ בָאה'כ ,טעּפש זיא'ס .ןזיוצ

 "יוצ, סטרַאצָאמ ןופ רענעט ךָאנ טליּפש ָאידַאר רעד .טקיד

 רעטלַאק רעד ןיא ןפָאלש ןייג ?ומ ךיא רָאנ ,"טיילפ-רעב

 7 ,. .. טכאנ

 עקינייא רעביא ןַאמרעקעב זדנוא טיג רעטעּפש געט ייווצ

 -ָאוער ןשידיי ןגנוי ַא ןופ הסיפ:ו ןופ ווירב ַא ןופ ןגוצסיוא

 סָאד סָאװ ,ןדלעה רעטרעדנוה יד ןופ רענייא ,רענָאיצול

 טא .גירק ןטצעל ןתעב ןבעגעגסיֹורַא טָאה ךיירקנַארפ עשידיי

 : טביירש ןַאמרעקעב סָאװ

 -רָאיװעװ) ריא ,רָאי 18 ןופ לגניי טנַאקַאב ַא ,לשמל יױזַא;

 ךיוא ןעק ךיא ןעמעװ ,רבח ַא סנוז (.ק .ג -= .יורפ סעק

 רע זיא ,רוחב רעטנרעלעג ןוא דעקיניזטסוװַאב ַא ,טוג רעייז
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 ןטַײרּפשרַאפ . . . רַאפ ןרָאװעג טריטסערַא גנַאל טשינ ָאד

 זיא רוחב רעד יװ ױזַא .ךעלטעלב עשיטסינומָאק סַאג ןיא

 יד טציא טבעל ,רעזייּפש-עילימַאפ רעקיצניײא רעד ןעוועג

 .םוא טשינ ייז ףיוא ךיז טקיק רענייק .טיונ סיורג ןיא רעטומ

 ּפיט םענעטלעז םוצ טרעהעג סָאו ,עקרָאיװעװו יורפ רָאנ

 טיײצ דעשיגַארט ַא ןיא ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ עקיצרַאהטוג

 עריא יו רעמ עילימַאפ רעד טפלעה .,קיטיינ סרעדנוזַאב

 טביירש רוחב רעד טָא זיא .ןבי:לרעד ןטייקכעלגעמ עכַאװש

 -רעד ווירב םעד ןיא .הסיפת ןופ ויירב ַא עקרָאיװעװ יורפ וצ

 -רעביא בָאה ךיא .טַאט ןייז ןופ ןעניז םעד רוחב רעד טרעלק

 סלַא םיא ןכייצרַאפ ןוא ווירב לייט ןטסקיטכיװ םעד טצעזעג

 1 : טנעמוקָאד-טייצ

 יד בילוצ טשַאררעביא ןייז טזומעג יאדוװַא טָאה ריא . . . ,

 רעבָא ,ןרעדנוװ רשפא ךייא ןעק סע .רימ ןופ סעיינ עטצעל

 ,ןופרעד טסוװַאב קידנעטשלופ ןעוועג ןיב ךיא ,רעכיז טייז

 רימ ייב זיא'ס .טימרעד ץלָאטש ךיז ליפ ךיא .וט ךיא סָאװ

 רעד ןופ ףמַאק ןסיורג ןיא .עיצילָאװע עכעלריטַאנ ַא ןעוועג

 -ריטַאנ רעד זיא ,ערעסעב סָאד ןרעבָארעד וצ טייהשטנעמ

 רערענעש ַא רַאפ ןשטנעמ עקיניזטסוװַאב ןופ ףמַאק רעכעל

 .קילג ןוא עביל ,דיירפ ןופ טפנוקוצ עכעלשטנעמ ַא ,טפנוקוצ

 ןַײז טשינ רשפא ןיוש רימ ןלעוװ ,ןעשעג טעװ סָאד ןעוו

 ןוא טיײזרַאפ ןייז טעװ ןעמיוז רעד רעבָא ,טלעװ רעד ףיוא

 ."רעדניק ערעזדנוא ןסינעג ןלעװ סע

 : וצ טיג ןַאמרעקעב ןוא

 ןיא רעכעלטנגוי רעשידיי ַא הסיפת ןופ טביירש יוזַא;

 ןוא דיירפ ַא סע זיא .1940 רעכמעצעד ןט-פ9 םעד ,זירַאּפ

 ".ןבעל רימ סָאװ ,געט ערעווש יד ןיא טסיירט ַא

 : ךובגָאט ןיא רימ ןענעייל טנוװָא ןבלעזמעד

 זיא ןיילא רע .ןלקסילפ דוד וצ ףיֹורַא ךיא ןיב ךָאנרעד,

 ץעגרע טײקנַארק ןייז ןופ ּפָא ךיז טור רע .ָאטשינ סנטצעל

 ,םענייז רעגָאװש ןטְלַא םעד ךיא כָאה ןפָארטעג .זירַאּפ ןבעל

 ןביולג ןפיט ןוא ןסיוועג ןופ שטנעמ רענעטלעז א .ןייטשנרעב

 טקנוּפ ןוא עגאל רעד ןגעוו טדערעג ןבָאה רימ .דאז רעזנוא ןיא

 -עג ןענעז עלא ןעוו ,געטייַאמ עלַאּפָארטסַאטַאק יד ןיא יו

 ןעק ןקילגמוא ןופ לייוו ,ןגעק ןעוועג רע זיא ,זירַאּפ ןופ ןפָאל

 ןשידיי ןופ געט יד ןיא ,טציא ךיוא ױזַא ,ןפילטנַא טשינ ןעמ

 ןטרָאד סָאװ ,טסייוו רעוו לייוו ,ןפיול ןגעק רע זיא ,קילגמוא

 ןרעטעלב ןעמונעג ךיא בָאח יוזא קידנציז .זדנוא ףיוא טרַאװ

 -ייל ןיא טלַאה ןייטשנרעב סָאװ ,רעדיל-"ןדע-ןג,, סקיווייל
 ףיוא ןפָארטעגנָא ןוא קילעפוצ טשימעגפיוא בָאה ךיא .ןענע

 ַא טליפרעד רעטרעװ יד ןיא ךיא בָאה סעּפע ןוא "ןיװרַאד ,,

 סָאװ ,טיײקכעלקריוװ רעד טימ ,טײצ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ

 ?,םורַא זדנוא טלגניר

 -טנערַאפ יו ,וצ טיג ןוא ןזרעפ ריפ טריטיצ ןַאמרעקעב

 : ךיז קידנרעפ

 לַאטנעמיטנעס ןרעוו וצ געט עקיטנייה ןיא ,ענדָאמ זיא'ס...,,

 -רעוו סקיווייל ןענעז טנעמָאמ זקיטציא ןיא רָאנ ...עיזעָאּפ וצ



 טריטסיזקע סָאװ ,טלעו ַא ןיא גנונָאמרעד ַא זיולב טשינ רעט

 ןדער רעטרעוװ יד רָאנ ,ךייר ןטירד םעד ץוחמ ץעגרע ךָאנ

 ןיא עיזעָאּפ ןופ ךיז ןעלדנַאװרַאּפ ייז לייוו ,טימעג םוצ טַאלג

 ?,טעטילַאער ןופ עיזיוו רעקיטולב ַא

 -עד רעט-21 רעד ,רָאי ןופ גָאט רעטצעל רעד טמוק טָא ןוא

 ןופ דנַאב ןט-4 םעד ּפָא טסילש ןַאמרעקעב .1940 רעבמעצ

 : רעטרעװ יד טימ ךובגָאט ןייז

 טשינ ץעגרעניא ךיא ןיב טכַאנ רעטצעל רעקיזָאדרעד ןיא, !

 . . . טניירפ ןייק ןופ רכז ןייק ָאטשינ .ןעגנַאגעג

 ןָאיַארַאפ ? טכַאנ רעקיטנייה ןיא ןעיירפ ךיז ןעמ ןעק יו,

 ןעגנערברַאפ םירבח עּפודג ַא ןעמוקעגפיונוצ ךיז רימ ןענעז

 ךיז טָאה ןעמ .םעדעמ ַאניג זדנוא טימ ןעוועג .העש עכעלטע

 ןפוא ןטערקסיד ַא ףיוא ךייא טָאה ןעמ ,טפָאהעג ,טסיירטעג

 ןוא ?סנַארפ לָאטַאנַא, ןיימ ןופ ןעניישרעד סָאד טרעייפעג

 , יא ! טנייה

 טגיל עּפָארײא .רעזייה עשידיי ןיא קירעיורט ,קיטעמוא,

 ."סעלַא רעביא דנַאלשטיוד,, רעטנוא טקיטשרעד ןוא ןכָארבעצ

 ןופ דניז יד בילוצ ךעלקערש טקיטולב קלָאפ עשילגנע סָאד

 -נופ רָאנ -- עקיטציא ןוא ענעגנַאגרַאפ יד -- רעריגער ענייז

 ךָאנ זיא עיטסעב יד : טסיירט יד ןבילבעג ץלא זיא ןגעווטסעד

 ןַארַאפ ךָאנ .עּפָאריײא ןפַאלקשרַאפ וצ ליצ ריא ייב טשינ טייוו

 -עג טעװ יז ,ןבעגנייא טשינ ריא ךיז טעװ סע זַא ,גנונעפָאה

 ...ליצ םוצ קידנעמוק טשינ ,ןרעוו ןכָארב

 ....רָאי םעיינ םוצ גנונעכָאה עקיצנייא יד סָאד זיא;

 רעיוש טציא יד ןשיווצ סיורג גנונעפָאה יד זיא רעדנוזַאב,

 ַא ןיא ןיירא טערט זירַאּפ עשידיי סָאד לייוו .ןדיי עטגָאלּפעג

 -שח ַא ּפָא ךיז טיג ןעמ .טימעג ןרעוװש רָאג ַא טימ רָאי םעיינ

 רָאנ זיא סנגעמרַאפ עשידיי ןופ ביור רעקיטציא רעד זַא ,ןוב

 רָאי עיינ סָאד סָאװ ,ןקילגמוא ערעסערג וצ ליּפשרָאפ ַא

 ....רעטנוא טגָארט

1941-19404 . .. 

 ַא ,עטכישעג רעד ןיא לטעלב ַא ףיוא ךיז טשימ רעדיוו,

 קרַאטש ץלַא ךָאנ זיא עיטסעב יד -- ןוא רָאי-המחלמ טירד

 *...טשינ ךָאנ ךיז טעז ףוס רעד ןוא -
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 -ּפִא םעד םורא טמענ רעכיבגָאט יד ןופ דנַאב רעט-5 רעד

 טמענרַאפ ןוא 1941 לירּפַא וט-19 ןזיב רַאונַאי ןט-1 ןופ טינש

 ָאטָאמ סלַא ןַאמרעקעב טיג ביײהנַא ןיא .ןטייז ענעבירשעג 2

 : ןענינעל ןופ טַאטיצ ןקידנגלָאפ

 רעד טעװ ,ןריפמוירט טשינ טעװ םזילַאיצָאס רעד ביוא,

 -גפָאװ ַא זיולב ןייז תוכולמ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןשיװצ םולש

 -יירגוצ יד ןייז רע טעװ . . . גנוכערברעטנוא ןַא ,דנַאטשליטש

 . . ."הטיחש-רעקלעפ רעיינ ַא וצ גנוט

 טנָארפ ןשידיי ןפיוא,, זַא ,רע טנכייצרַאפ רַאונַאי ןט-8 םעד

 רע .?גנונאּפשטנַא ןַא לסיבא געט עטצעל יד זיא זירַאּפ ןיא

 עבלעז יד רעדיוװ רָאנ, : סעיזוליא ןייק טשינ רעבָא ךיז טכַאמ

 ט

 געט רָאּפ ַא ייז ןעמ טזָאל .העש-ייח ַא טנייה ןכוז ןדיי : השעמ
 -דנַאה וצ רעדיוװ ךיז טמענ ןעמ .ּפָא לסיבא ןעמ טמעטָא ,ורוצ

 ךיז טעװ ןעמ זיב . . . זיב ,ךעלסי:בוצ ןטעברַא ,ןעלדנַאװ ,ןעל

 .. ןענָאמרעד רעדיו יז ןיא

 ךיוא ןּפַאכרַאפ ףוס לכ ףוס ןלעוװ ןשטייד יד זַא ,רָאפ טעז רע

 : טביירש רע ."ענָאז עיירּפ,, יד

 יד ןפרַאװּפָארַא ,סעקשטנעה יד ןיטסיוא טעװ רעגיט רעד,

 ....ןענעק סיצַאנ יד סָאװ ,ןזייוו ןוא עקנימש עשיטילָאּפ

 : ןַאמרעקעב טנכייצרַאפ רַאונַאי ןט-11 םעד

 : עקירעיורט ַא רעבָא ,עטכישעג עצרוק ַא . . . ,

 -ָאשז,, עיצַאטס-ָארטעמ רעד ןיא ,גָאטימכָאנ ריפ םורא,,

 יד ןיא טּפוטשעג ןשטנעמ ,ךעלנייוועג יװ ךיז ןבָאה ,"סער

 -יוה ַא ענייא ,ןעיורפ ייווצ .ןענָאגַאװ עטקַאּפעג לופ-קידנעטש

 ,ערעטלע ןַא לסיבא ,עקירעדינ ַא עטייווצ יד ןוא עגנוי ַא ,עכ

 טייוו טשינ טלעטשעג ךיז ,ןָאגַאװ ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז ןבָאה

 טקוק עכיוה יד .סעומש ַא טצעזעגרָאפ ךיז ןשיווצ ןוא רימ ןופ

 טכַאנַאב זיא יז זַא ,טלייצרעד ןוא רעקירעדינ רעד ףיוא ּפָארַא

 -וצ .(עלהפוע) "עבעב,, ריא טקעדעגנייא ,ןפָאלש ןעגנאגעג

 .ןריורפראפ ,טיוט זיא דניק ריא -- קוק ַא טיג יז ,סנגרָאמ

 ףכית בָאה ךיא ,השעמ יד קילעפוצ טרעהעגסיוא בָאה ךיא.,

 "...טרעדיושעגפיוא טָאה ךימ ןוא עמַארד יד ןענַאטשרַאפ

 : רימ ןענעייל רַאונַאי ןט-24 םעד

 טנטצעל ןעניישרעד סעיצַאמַאלקָארּפ עשידיי עלַאגעלמוא יד,

 ןא ,טייצ וצ טייצ ןופ ןענָאמרעד יז רעבָא ,טפָא יוזא טשינ

 -ָאווער רעד זַא ,טמוטשראפ ןצנַאגניא טשינ זיא עמיטש רעייז

 טיול וויטקַא זיא ןוא טבעל דרַאגנַאװַא רעשידיי רערענָאיצול

 .ןטייקכעלגעמ יד

 -ונ רעד ןעוועג זיא "טרָאװ רעזדנוא,, רעמונ רעטצעל רעד,

 -ישרעד לייוורעד זיא ראונאי ןיא .1940 .צעד ןט-29 ןופ רעמ

 רעטעברַא עשידיי יד וצ, עיצַאמַאלקָארּפ עלעיצעּפס ַא ןענ

 -אל עשידיי עלעיצעּפס יד םורא טדער סָאװ ,"ןסַאמ-סקלָאפ ןוא

 -עג עשידיי יד ןופ "עיצַאזירעירא, רעד טימ תוכיש ןיא עג

 ןשיװצ קינַאּפ ַאזַא ןפורעגסיױרַא סנטצעל טָאה סָאװ ,ןטפעש

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 ןיא רעיודסיוא וצ ןסַאמ עשידיי יד טפור ףורפיוא רעד . . .,

 ןקינָאילימ-קיצרעפ ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ טייצ רערעווש רעד

 ןיא קידנביולג ,טשינ טלפייווצראפ רעבָא ,טדייל סָאװ ,קלָאפ

 ",ןוחצנ

 , : ףורפיוא ןופ ריפסיוא םעז טריטיצ ןַאמרעקעב ןוא

 ,ײטרַאּפמָאק רעד ןופ ןענָאפ יד רעטנוא ךיז ןעלמַאז עלַא;

 .קלָאפ ןופ רעקירדרעטנוא יד ןגעק ףמַאק ןיא עקיצנייא יד

 ןסיורג ןיא ןסָאלשעגניײא ןזיא קלָאפ עשיזיוצנארפ סָאד,

 .טייז ַא ןיא ןייטש טשינ ,ןעלפייויצראפ טשינ רימָאל ,ףמַאק

 -ַאברַאב ןגעק טפמעק סָאװ, ײטרַאּפ רעד ןיא ןָא ךייא טסילש

 -ָאס ַא ןריזילַאער טעװ ןוא םישוער ןשיטסילַאטיּפַאק ,ןשיר

 -כיילג ןייז ןלעװ ןסַאמ עשידיי יד ווו ,ךיירקנארפ שיטסילַאיצ

 ."רעגריב עטקיטכערַאב
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 -ַאב עקיסייב ןוא עכעלפערט טצָא רעייז טכַאמ ןַאמרעקעב

 -עטניא ,-ישיוו עשיזיוצנַארפ יד ןופ ןובשח ןפיוא ןעגנוקרעמ

 "עס ןופ קיטסירעטקַארַאכ עקידנצנעלג ַא טיג רע ."עלעוטקעל

 -ַארד ןופ קזוח טכַאמ רע ;רעכיײרטש ןשיזיוצנארפ םעד ,ןעניל
 טלייאעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ירטיג ַאשַאס טסיטרַא ןוא גרוטַאמ

 ...ןדיי ןופ הלילח טמַאטש רע זַא ,תועידי יד ןענעקײלוצּפָא

 .ןכעלשטנעמ ןרַאפ ,ןַאמרעקעב ,שוח םענעטלעז ַא טָאה רע

 ןיא ןיירא רע טגנערב ןטנעמָאמ עטסקירטיורט עמאס יד ןיא

 .זָאירוק ןכעליירפ ַא ,עטָאנ ערעטייה ַא ןעגנונעכייצרַאפ ענייז

 : רַאורבעפ ןט-פ םעד טנכייצרַאפ ,דליב ַא ריא טָאה טָא

 -סיורָאפ ץלַא ךָאנ זיא גָאט רעד .רעסערג ןיוש ןרעוו געט יד,

 .טכא בלַאה םורַא וצ טלַאפ טנוװָא רעד ןוא העש 2 טימ טקורעג

 ןעמ ןעװ העש יד ,רעגײזַא ןיינ ץלַא ךָאנ טרעוו גָאט רָאנ

 .זירַאּפ ןיא ןטעברַא וצ ןָא טבייה

 -טעמ ןופ קידנעמוקסיורא ,רעגיײזַא 9 םורַא ,גָאטרַאפ טנייה ,

 רעקידנעטש ןיימ וצ ךעלנייוועג יוו ךיז ךיא זָאל ,"עדַאק, ָאר

 -וצ ןָא רעסַאװ ץרַאװש םערַאװ לסיבא ןעקנירטסיוא עּפַאק

 טפור ןפור .ןירַאכַאס ןקיסילפ לסיבַא טימ ןסָאגַאב רָאנ ,רעק

 .ץרַאװש זיא'ס לייוו ,עפַאק ךיירקנַארפ ?םעיינ,, ןיא סע ןעמ

 ךיא רעה ,רַאוטָארט ןטייווצ ןפיוא קידנעמוקרעבירַא רָאנ;

 : ןפור עמיטש ַא

 ? עדוי ַא ---==

 רעטכידעג ַא טימ דיי ַא טייטש סע -- םוא ךיז קוק ךיא,

 -עג טשינ שינרעטצניפ רעד ןיא ןעמ טָאה םינּפ ןייק ,דרָאב

 ןפיוא ָאטלַאּפ םענרעטופ ַא ןיא טליהעגנייא ,ןעזסױרַא טנעק

 טדער ןוא וצ רימ וצ טפיול דיי רעד .רעגייטש ןשיליוּפ

 : שטייד
 ? עדוי יז דניז -- ,
 !ָאי --.

 עכַאה ךיא .זוַאה-טעבעג ןייא ַאד טזיא ווו ,רימ יז ןגַאז -- ;

 .זוַאה-טעבעג ןייא ןיא רעיה טגַאועג שידַאק טנװַא ןרעטסעג

 ,טייצראי עבַאה ךיא .ןיהַא טכינ ךיא ףערט עטיוה

 -ייל ןעק ךיא זַא ,דיי ןטלפייווצראפ םעד רעלקרעד ךיא;

 רעד רָאנ ,טנגעג רעד ןיא "זוַאה-טעבעג,, ןייק טשינ רעד

 : ץלַא טסקַאװ גנולפייווצרַאפ ןייז ןוא ּפָא טשינ ךימ טזָאל דיי

 -יוצנארפ ךָאד ןענעק יז ,ןזָאצנארפ יד לַאמ יז ןגַארפ --;

 ...טייצראי ,ןגַאז שידַאק דאד זומ ךיא ...ןכערּפש שיז

 ,ןעיײרפַאב וצ ךיז ןדיי םעד ןופ ןעמוקעגנָא רעווש זיא רימ,

 ןגערפ טשינ ןזיוצנארפ יד ןעק ןעמ זא ,ןבעג ןייטשרַאפ םיא
 ,"זוַאה-טעבעג., ַא ןגעוו

 ןיא דיי ַא ןופ גרָאז-טּפיוה יד טײטשַאב סע סָאװ ןיא טָא?

 "..שידַאק ,1941 רַאורבעפ ןיא ,ןרעלטיה רעטנוא ,זירַאּפ

 ;טקאפ רעדנַא ןַא ןצנַאגניא רע טנכייצרַאפ טנוװָא ןבלעזמעד
 -ָאק עשידיי יד ןופ ףורפיוא ןא -- ןטסנרע רעייז ַא לָאמסָאד
 .ךיירקנארפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד וצ ,ןטסינומ

 ,טקורדעג ןייפ רעייז זיא / -- וצ רע טיִג -- ףורפיוא רעד
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 רעד ."ןטייז עקיטלַאּפש-יײװצ וצ ,ריּפַאּפ ןיד ףיוא ןטייז ריפ

 טימ ,עלעוטקעלעטניא עשידיי יד וצ ךיוא ךיז טדנעוו ףורפיוא

 : רעטרעוװ עקידנגלָאּפ

 ןופ געוו רעד זַא ,ןייטשראפ טלָאז ריא זא ,גונעג זיא סָאד;

 םוצ ,סַאלק-רעטעברא םוצ טריפ ץנעגילעטניא רעשידיי רעד

 .גנואיושנָא-טלעװ רעשיטסיסקרַאמ רעד וצ ,םזילַאיצָאס

 דערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןָא ךייא טסילש,

 -גנואיירפַאב םוצ רעייטשייב רעיא טגָארט ןוא גנוגעווַאב

 ?,ףמַאק
 : טריטנעמָאק ןַאמרעקעב ןוא

 טמוק ,קיטיײזלַא ןוא סיורג ךָאנ זיא סָאװ ,ףורפיוא רעד,

 ,טנעמָאמ ַא ןיא .טרָא ןקיטכיר ןפיוא טנעמָאמ ןקיטכיר ןיא

 ךיז טלקַאװ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנומיטש יד ןעוו

 -עג ,שידיי ַא טוג זיא ,גנונעכָאה ןוא גנולפייווצרַאפ ןשיוצ

 -עלקפיוא ןוא טסיירט טגנערב סָאװ ,טרָאװ ַא ,טרָאװ טקורד

 עטכישעג-דייל רעד ןיא עיצַאוטיס רעכעלנייּפ ַא רעביא גנור

 -לעפ עטקירדרעטנוא עלַא טימ ןעמַאזוצ ןסַאמ עשידיי יד ןופ

 ?.עּפָארײא ןיא רעק

 ןט-16 םעד .רדסכ םיא טמענרַאפ ןענינעל רעביא ךוב סָאד

 : רע טביירש רַאורבעפ

 ךיא .עטנַאקַאב ייב ,זירַאּפ ןופ טייוו טנייה ךיז ןיפעג ךיא,

 -וד) ןענַאד ןופ טייוו טשינ ,ראוזא ןיא גָאטימרַאפ ןעוועג ןיב

 -ןינעל ןיימ רַאפ לַאירַאטעמ ןעמענ וצ ידכ ,(ירבדןַא-יטַא

 *...טעברַא

 ןוא ךובגָאט ןייז וצ ןגױצַאב ךיז טָאה .ב טסנרע לפיוו טימ

 - ,טקאפ ןדעי ןרילָארטנָאקּוצכָאנ טינַאב ךיז טָאה רע לפיוו ףיוא

 רעד ןזײװַאב זדנוא ןעק ,ןבירשראפ טרָאד טָאה רע ןכלעוו

 : לאפ רעקידרעטייוו

 ןִיא קידנעײגקעװַא ,טירש ;שילַאקיזיר ַא טכַאמ ןַאמרעקעב

 ,אעד לעסרַאמ טסישאפ ןופ ייטראפ רעד ןופ עלַארטנעצ רעד

 זיא סע סיורג יוװ ,ןגייצוצרעביא ךיז ןגיוא ענעגייא יד טימ ידכ

 -גארפ ןשיװצ ןטסירעלטיה עשיזיוצנארפ יד ןופ סולפנייא רעד

 ,ןלעטשוצסעפ ךעלקילג זיא ןַאמרעקעב ןוא .קלָאפ ןשיזיוצ

 -עג טָאה רע עכלעוו ,סעיצַאמרָאפניא יד ןענעז סע קיטכיר יו

 סָאירָאד ןוא סַאעד יד זא : ךובגָאט ןייז ןיא לָאמליפױזַא ןבעג

 ...ךיז טימ קלָאפ סָאד טשינ ןבָאה

 -סיטַאס רענעטלַאהַאברַאפ טשינ ַא טימ טביירש רע ןוא

 : עיצקַאפ

 -טווַאב יד ןעז ןגיוא ענעגייא עניימ טימ טלָאװעג בָאה ךיא,

 ײטרַאּפ רעיײנ רעד ןיא ןביירשרַאפ וצ ךיז "קלָאּפ ,, ןופ גנוג

 ךַיז ךיא בָאה טסיזמוא ."עיצולָאװער רעלַאנָאיצַאנ, רעד ןופ

 -אל-ןעס ןופ טייוו טשינ ,םַאדרעטסמַא יר ףיוא טיירדעגמורא

 ...סערדַא ןטמיטשַאב ןפיוא "קלָאפ,. ןופ רכז ןייק .לַאזקָאװ-ראז

 ןוא ןיירא לאזקָאװ ןיא ןיירא ךיא ןיב גנולפייווצראפ סיורג ןופ

 -ייג סָאװ ,ןגוצ ענעטלעז יד ןופ ןַאלּפ-עזייר םעד טקוקַאב םתס

 .....ךיירקנארפ ןיא ךָאנ ןע

 סע זיא וװ ? גנוגעוװַאב רֶעֶד טימ טראפ סע זיא עשזסָאװ?



 גָאט יוזא טקיוּפ עסערּפ יד יכלעוו ןגעוו ,קלָאפ סָאד עקַאט

 "...הישק ַא טביילב -- ? סיוא גָאט ןייא

 : רע טנכייצױאפ ראורבעפ ןט-22 םעד

 -נארפ ןוא עשידיי -- רוטארעטיל עלאגעלמוא לסיב יינ ַא;

 -ורבעפ ןט-15 ןופ ?טרָאװ רעזנּוא, רעמונ רעיינ ַא .עשיזיוצ

 ןענעז ךעלטעלב יד .?עטינַאמוה,, ןרעמונ עכעלטע ןוא רַא

 -ַאב עקיטציא יד ןיא רעבָא ,טלַאהניא ןיא םערָא ךעלריטַאנ

 טרָאװ עקיצנייא סָאד ץלַא ךָאנ ?טרָאװ רעזנוא., זיא ןעגנוגניד

 רעד ףיוא טריטסיזקע סע זַא ,טנָאמרעד סָאװ ,שידיי ףיוא

 עקיצנייא סָאד -- ?עטינַאמוה , יד ןוא טרָאװ שידיי ַא טלעוו

 ".סַאג רעשיזיוצנארפ רעד ףיוא טרָאװ עטפיוקרַאפ טשינ

 -בח ענייז ןוא ןענַאמרעקעב טקיטפעשַאב טייצ רענעי וצ

 ןַאלּפ ַא יז ייב ןַארַאפ .ןינע רעקיטכיוו ַא עּפורג רעד ןופ םיר

 עכלעזא סלא ןוא טפַאשרעגריב עשיטעיווָאס יד ןעמענוצנָא

 -יטעיווָאס רעד .דנַאברַאפנטַאר ןייק ןרָאפרעבירַא לייט ַא לָאז

 טָא וצ עיטַאּפמיס סיורג טימ ןגיזצַאב ךיז טָאה לוסנָאק רעש

 -סױרַא ,רעביירש יד ןופ ןעמענ יד ןעמונעגפיוא ,ןַאלּפ םעד

 -טנע ןא טרַאװרעד טרעוו סע זַא ,ןטַאקיפיטרעס יז ןבעגעג

 טָאה ינוי ןט-22 ןופ ךורבסיוא-גידק רעד .עװקסָאמ ןופ רעפ

 .ןַאלּפ םעד טכַאמעג טשינוצ

 -נאסערעטניא רעייז ןענַאמרעקעב ייב ךיז ןסיוורעד רַימ

 -ייז ןגעוו רַאורבעפ ןט-25 םעד רע טביירש יוזא .םיטרּפ עט

 : טַאלוסנָאק ןשיטעיװָאס ןיא ךוזַאב רע

 גנואיצַאב יד .שירבח רעייז זדנוא ןעמ טָאה ןעמונעגפיוא,,

 ,עטקערָאק ַא ,עכעלשטנעמ ַא זיא טַאלוסנָאק ןשיטעיוװָאס ןיא

 ךיז ךיא בָאה השעמ תעשבכ ןוא .דישרעטנוא ןָא ןעמעלַא וצ

 ,רָאי 2 דלַאב טרעװ טציא דָארג סָאװ ,לאפוצ םעד טנָאמרעד

 ןיא טַאלוסנָאק ןשילױּפ ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעוו

 ןוא ןרודעצָארּפ עגנַאל ךָאנ רימ ןעמ טָאה טלָאמעד .זירַאּפ

 ןכָאנ . . . טפַאשרעגריב עשיליוּפ יד ןעמונעגוצ ןטסָאק-טלעג

 -ַאב סָאװ ,לכיב-רעטילימ ןטימ סַאּפ ןשיליוּפ ןיימ ןעמענוצ

 עּפַאנק יימרא רעשיליוּפ רעד ןיא לײטנָא ןיימ טקיטעטש

 -נאפעג ןיא ןוא טנָארפ ןפיוא ןייז ןיײמ ,טייצ רָאי ןבלַאהטירד

 -יטרעס ַא ןעמוקַאבסױרַא טאלוסנָאק ןופ ךיא בָאה ,טפַאשנעג

 ןבילוצ ןעמונעגוצ רימ טרעװ טפַאשרעגריב יד ...זַא טַאקיפ

 * ! ןלוּפ וצ טייקירעהעגנָא ןיימ רַאפ ןזייװַאב ןופ ןלעפ,

 ןצנַאג םעד ךיוא ךיא ןיב טלָאמעד יװ ךיז ןָאמרעד ךיא;

 ךיז ,טַאלוסנָאק ןשיליוּפ ןופ לַאז-טרַאװ ןיא ןענַאטשעגּפָא גָאט

 -ַאגילוכ יד ןיא טקוקעג ,תוישעמ עשיטימעסיטנַא טרעהעגנָא

 ךיז טָאה לָאמנײא טשינ ןוא "?סענַאּפ, יד ןופ רעמינּפ עשינ

 : קידנעיירשסיוא ןזיװַאב שזורטס רעד

 .( ! ךעלדיי טגייווש) ?יקדישז ָאכישט.

 -טע טַאלוסנָאק ַא ןיא טכַארברַאפ ךיוא דיא בָאה טנייה;

 -עטניא רעד ,ןדעי וצ גנואיצַאב עכעלשטנעמ יד .העש עכעל

 יװ ןוא .טשינ ךיז ןריטנעירָא סָאװ ,יד ןייז וצ קיפליהַאב סער

 ,טרָא ןפיוא ךיילג טקוקעגכרוד םַאזקרעמפיוא ןרעוװ סעטיב יד

 טּפיוהרעביא ןוא .ןרעװו טרעסעבעגסיוא סעּפע ףרַאד רעמָאט

 ןייז ןפרַאד סָאװ ,סעיפַארגָאיב יד ףיוא טגיײלעג טכַא טרעוו

 ןעלגיּפשּפָא ןכירטש עצרוק ןיא ןפרַאד ייז .ןרַאילּפמעזקע 2 ןיא

 ץלַא .דילגטימ-ןעילימאפ ןדעי ןופ טייקיטעט ןוא ןבעל סָאד

 .שיסור ףיוא ןרעװ ןבירשעג ףרַאד

 -ָאס יד ןופ רעדליב טימ ,טרירָאקעד טושּפ זיא לַאז רעד ,

 רעדליב .וָאטָאלָאמ ןוא ןינילַאק ,ןינעל : רעריפ עשיטעיוו

 -ליב-טייצ ,ןבעל ןשיטעיווָאס םענופ ןּפיט ןוא טנעוװ יד ףיוא

 -עצס ,ןליוּפ ןיא קידנעמוקניירא ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ רעד

 ףרָאד ןייא ןופ גנורעקלעפַאב יד .גנורעדירברַאפ ןופ סענ

 רעטיור רעד ןופ ןעמוקנָא סָאד טָאטש רעד רעטניה ּפָא טרַאװ

 -ײמרַא טיור ַא ןשוק םורא טּפַאמ דעיוּפ רעטלַא ןַא .ײמרַא

 רע
 ףלעטש רעכיבגָאט יד ןיא טייצ וצ טייצ ןֹופ ןעניפעג רימ

 יד ןיא ןפַאש ןוא ןבעל סנַאמרעקעב ףיוא טכיל ַא ןפרַאװ סָאװ

 טייהנגעלעג רעדעי ייב ךיוא טכיירטש רע .ןרָאי עקידרעירפ

 -נַארפ רעד ןוא ךיירקנארפ וצ טֿפַאשביל עסיורג ןייז רעטנוא

 .רוטלוק רעשיזיוצ

 -עכייצרַאפ ןייז ןוא ךיז ןגעװ זדנוא טלייצרעד .ב סָאװ טָא

 ןופ ןעמוקקירוצ לָאמ טייווצ ַא ךָאנ ,רַאורבעפ ןט-28 ןופ גנונ

 : טַאלוסנָאק ןשיטעיווָאס

 ןטשרע םוצ בָאה ךיא טניז רָאי 15 טקנוּפ זיא טנייה ןוא;

 רַאורבעפ ןט-18 םעד .ןדָאב רעוירַאּפ םעד ןטערטַאב לָאמ

 -עגסיוא טנַאה רעד ןיא לקעּפ םערָא ןַא טימ ךיא ןיב 6

 טלעטשעגּפָא ךימ טָאה יסקַאט ַא ןוא "רָאנ יד רַאג. ןופ ןגיטש

 .רעגָאװש ןיימ ןופ סערדַא ןפיוא ,ליוולעב ןפיוא

 זיא ןקיטנייה ןיא יװ טקנוּפ ,דָאירעּפ םענעי ןיא ךיוא,

 זיא ןצרַאה ןפיוא .קיטעמוא ןוא קידנגער ןעוועג רעטעוו סָאד

 ץנעטסיזקע ןא ןכארבעג קידנבָאה .ךעליירפ יוזא ןעוועג טשינ

 ןטרעפ ןיא דניק ַא טימ יורפ ַא טזָאלעגרעביא ,עשראוו ןיא

 טניז .טיורב ןכוז זירַאּפ ןייק קידגעמוק ,ןעלטימ םוש ןָא רָאי

 ערעווש ַא ןביוהעגנָא רימ רַאפ ךיז טָאה גָאט-ראורבעפ םענעי

 -םעלש ַא ןעוועג זיא טייצ יד .ךיז ?ןענירגסיוא,, םוצ זיב טייצ

 -סָארּפ ןיא סיזירק רעשימָאנָאקע רעסיורג רעטשרע רעד .עט

 ןיא געוו םעד ךיז ןכערבוצכרוד ןעוועג רעווש .דנַאל-יטירעּפ

 -אפ יד ןעמענוצרעבירא רעווש .טלעוו רעדמערפ ,רעיינ רעד

 ןיא בָאה ךיא רָאנ .ךיז ןריזיטַאמילקַא סָאד ןעוועג רעווש ,עיל

 עילימַאפ יד ,ןכָארבעגכרוד ץלַא רָאי 2 עטשרע יד ןופ ךשמ

 .ךיז טקיטסענעגנייא ,ןעמונעגרעהַא

 זיא עכָאּפע-רעזירַאּפ רעד ראפ רעבָא עטסקיטכיוו סָאד,

 -קַא עשירעביירש ןיימ .טייקיטעט עשירַארעטיל ןיימ ןעוועג

 -רַאװ ןיא טלעטשעג טירש עטשרע עריא טָאה סָאװ ,טעטיוויט

 -ראפ סָאד .ןטייקכעלגעמ ערעַײיײרב ןעמוקַאב ָאד טָאה ,עש

 טשינ רימ טָאה "עסערּפ יד,, רעניטנעגרַא רעד טימ ךיז ןדניב

 -יל ךיז ןבעלסיוא ןופ טייקכעלגעמ עטיירב יד ןבעגעג זיולב

 -יװיטקַא ,טנעדנָאּפסערָאק סלַא ,ריוא טָאה רָאנ ,שירַארעט

 -יזיוצנַארפ רעד טימ ךיז ןענעקַאב סָאד .ןביירש ןיימ טריז

 -ַאב יד ןיא ,ךעלריטָאנ ,ץלָא -- רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רַעִש
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 -- רעטעברא סלַא ןטייקכעלגעמ ע:יימ ןופ ןעמַאר עטצענערג

 .ןטנָארָאה עניימ טרעטיירבעגסיוא ,ןבעגעג ךס ַא רימ טָאה

 טימ קידנרעװ קיטרַאפ -- ןעװעג םרוג רעטעּפש טָאה סָאד

 רעביא םוידוטש םעד ןעמדיוו ךיז לָאז ךיא --- ?יקסוועיָאטסָאד,

 -ישרַאפ ןופ ןטפירש ערעדנַא ייר ַא ץוחַא ,סנַארפ לָאטַאנַא

 -יוצנַארפ רעד ןיא רוקמ רעייז ןבָאה סָאװ ,רעטקַארַאכ םענעד

 .םרָאפ-ךוב ןיא טשינ ךָאנ ןענעז סָאװ ,טייקכעלקריוו רעשיז

 ךיא .ןבעגעג ךס ַא זירַאּפ רימ טָאה קיטסייג זַא ,ןגָאז ןעק ךיא

 ףיוא טָאטש יד ןגירק ביל ןוא ָאד ןבעלוצנייא ךיז ןזיװַאב בָאה

 טָאטש ערעדנַא ןַא ןעק ןעמ יצ טשינ סייוו ךיא סָאװ ,ןפוא ןַא

 ענייש יד --- ץלַא סָאד ךיז זיא לָאמַאטימ רָאנ .ןבָאה ביל ױזַא -

 .ןלאפעגרעדנַאנופ -- טעטילַאער עסואימ טשינ ןוא תומולח

 המחלמ רעשיטסילַאירעּפמיא רעײג רעד ןופ רענוד ןרעטנוא

 -נא ךָאנ ,ןבעל רעזירַאּפ רָאי 15 ךָאנ ,טציא ןוא ...1939 ףוס

 -עגרעטנוא ץנעטטיזקע רעזדנוא זיא ,המחלמ רָאי ןבלַאהטרעד

 יד ,טרעוו טשינרָאג זיא ןבעל עלעירעטַאמ עצנַאג סָאד .ןכָארב

 ןופ ןוא .זדנוא רעביא טגנעה לרוג ןטמיטשַאבמוא ןופ טסגנַא

 ךיא ךַאמ טָא ?ןופרעד ןטכַארט ןעק רעוװ ...ןפַאש ןקיטסייג

 -דח רָאּפ ַא ךָאנ .טעברא-ןינעל ןיימ ןיא ןטירשרָאפ עסיורג

 ןצנַאג ןטימ דלַאב ןיוש ךיא ןיב טעברַא רעוויסנעטניא םיש

 ביוא ,ןרעװ ןופרעד טעוװ עשזסָאװ .קיטראפ לאירעטַאמ-יור

 "? ןרָאפקעװַא ץעגרע טימרעד ךָאנ לעוו'כ

 עטָאנ רערעשיטסימיטּפָא ןַא טימ טקידנערַאפ רע ןוא

 טנייה דָארג סָאװ ,טקַאפ רעד שילָאבמיס רשפא זיא רַאפרעד,

 ןופ סױרַא ךיא ןיב ,זירַאּפ ןייק ןעמוק ןיימ ןופ גָאטרָאי םעניא

 טקעוװ סָאװ ,טנעמוקָאד לקיטש ַא טימ טאלוסנָאק.ןשיטעיווָאס

 "..ןעגנונעפָאה

 רע טרעק 1941 ץרעמ שדוח ןופ ןעגנונעכייצרַאפ ענייז ןיא

 ןינע ןכעלנייּפ ַא וצ גנורעטיבראפ רעקרַאטש טימ ןוא טּפָא ךיז

 -רַאפ ןוא טייקיטשינ יד,, : ןשטייד יד טימ ןעלדנַאה סָאד --

 -עּפש ,ןעלדנַאה סָאװ ,ןדיי לייט ןשּפיה ַא ןופ טייקשירעכערב

 ןיא ךיז ןקיטיינ ןשטייד יד ןעוו . . . ןשטייד יד טימ ןרילוק

 סָאװ ,תורוחס ןפַאשרַאפ רעדָא ןטעברַא ייז רַאפ ןלָאז ייז ,ןדיי

 -נַא יד ףיוא ייז ןקוקרַאפ ,ןפיוק וצ לַאגעל טשינ טמוקַאב ןעמ

 טעברַא ,תורוחס טגנערב : ךיז טעב ןעמ ןוא ,ןצעזעג-ןדיי-יט

 ...."דנוא ראפ

 : ריפסיוא םעד רעטקיטייוועצ ַא טכַאמ .ב ןוא

 ץעגרע ןכוזוצּפָא קיטיינ זיא'ס זַא ,ךיא טכַארט לָאמטּפָא ,

 ביוא ,?סרַאלגומש,, יד ןופ רבחמ םעד ,ןיקסווַאשרַאװ רזוע

 .טַאנרַאּפנָאמ ןופ ןעעפַאק יד ןיא םורא ךָאנ ךיז טיירד רע

 זירַאּפ ןופ ךוב-"רַאלגומש. םעיינ ןייז רע טביירש רשפא

 לאירעטַאמ רעקידנצנעלג ַא זיא טייצ עקיטציא יד ...? 1

 -עג רעד ןיא לטעלב קיצומש ,יינ ַא .קרעוו-רַאלגומש ַא רַאּפ

 ןופ רעדנעל עלַא רעביא ןרעלטיה רעטנוא ןדיי ןופ עטכיש

 -ָאמ ןקיטציא ןיא טכיירגרעד טנַאה סרעלטיה וװ ,עּפָאריײא

 ?,טנעמ

 םעד ןרעה סָאװ ,ןדיי עקידריוו קינייו טשינ רעבָא זַארַאפ
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 יד רַאפ ןטעברַא טשינ : ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ףור

 -עגסיוא ייז רַאפ ןרעוװ סָאװ; תורוחס יד ןריטָאבַאס ,ןשטייד

 ןשיטסירעטקַארַאכ ןקידנגלָאפ .ב טלייצרעד טָא .טקיטרַאפ

 : לַאפ

 .טכַאנ רעבלַאה רַאפ ,1941 ,ץרעמ ןט-11 םעד ,קיטסניד,,

 -ירַאּפ רעד ןיא טניוװ סָאװ ,רעדיינש ַא ,רבח ַא םעניימ וצ,

 עשטייד עכעלטע געט יד ןיירַא ןעמוק ,ישילק טָאטשרָאפ רעז

 : ןרעציפָא

 ? טכַאמ רעשטייד רעד רַאפ ןטעברַא טליוו ריא ---.
 -דיי ַא ןיב ךיא .ןיינ -- ,

 ריא יצ רָאנ ,דיי ַא טנעז ריא וצ טשינ ךייא ןגערפ רימ --;

 .ןטעברַא טליוו

 .טשינ ליוו ךיא ---.

 ",סעכ ןיא קעװַא ןענעז ןשטייד יד,

 ענייז ןגעוו ןעגנונעכייצרַאפ ענייז ןענעז לופטרעוו רָאג זיב

 זיא טָא .רעוט עכעלטּפַאשלעזעג ןוא רעביירש טימ ןעגנופערט

 רעקיטירק-רוטארעטיל ןטסוװַאב ןטימ שינעגעגַאב ַא סנייז

 .(עיצַאטרָאּפעד ףיוא רעטעּפש ןעמוקעגמוא) ארוגאניוו ךורב

 : רעביא טיג רע

 טָאה ןעמ ....ארוגאניוו טנגעגַאב סַאג ןיא ךיא בָאה געט יד,

 זיא ארוגאניוו .עגאל רעניימעגלא רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז

 .טלפייווצרַאפ --- ןגָאז טשינ ביוא ,טלמוטעצ ןוא ןגָאלשרעד

 ארוגאניוו טהנעט -- ? ָאד ןבעל-רוטלוק רעזדנוא ןוא ---.

 ,הביבס רעזָאלרוטלוק ַא ןיא ןבעל יוזא רימ ןענָאק גנאליוו --

 ?טלעוו רעד רָאג ןופ ןסירעגּפָא ,טעטיוויטקַאמוא וצ טּפשמרַאפ

 . ,טײקצנַאג עשיזיפ יד לייוורעד זיא ןבילבעג .בורח זיא ץלַא

 ,טָאה זדנוא ןופ רעדעי סָאװ ,ליפעג םעד טיול --- ךיוא זיא סָאװ

 ןיא ךיז טקיטיינ רעלטיה גנאליוו לייוו .עקילייװרעד ַא רָאנ --

 . ,ןשטנעמ סע ןענעק גנַאל יװ רעבָא . . . יז רע טרירעלָאט ,ןדיי

 גנודניברַאפ ַא וצ ,ןבעל לערוטלוק ַא וצ טניווועג ןענעז סָאװ

 ....ךעלקערש זיא'ס סָאװ טָא ? טיוט יױזַא ןייז ,טלעוו רעד טימ

 -יוו ףיוא טסיירט ןופ רעטרעוו ןייק ןענופעג טשינ בָאה ךיֹא;

 ןפיוא רָאנ ,עבלעזסָאד טליפ זדנוא ןופ רעדעי .דייר סארוגאנ

 ...גנונעפָאה רעד ןיא טסיירט יד ןכוז ךיא זומ ,רעגייטש ןשידיי

 לייוורעד .ןביילב טשינ יוזַא טעוו'ס זַא ,ךָאד ןפָאה רימ ---;

 ,רענעי טימ ךיילגרַאפ ןיא גנַאל טשינ המחלמ יד ךָאנ טרעיוד

 רימ סָאװ ,סָאד ןוא .רָאי ריפ רעביא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ

 ךיז טעװ יז זַא ,ןביילג וצ זדנוא טיג ,ףוס םעד טשינ ךָאנ ןעעז

 טשינ ךיוא ךעלניישראוו ןוא ....גיז סרעלטיה טימ ןקידנע טשינ

 ....גיז סדנַאלגנע טימ

 רעזדנוא ןוא עטנַאקַאב עכעלטע ךָאנ טנגעגַאב ןבָאה רימ;

 ןיא טנוװָא ןופ ןלאפוצ ןטימ ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא סעומש

 ",זירַאּפ ןקידגנילירפ-ברע ןקיטציא

 זיא ,געט ערעווש עקיזָאדיד ןיא ,טסיירט עסיורג סנַאמרעקעב

 ןשיזיוצנארפ ןיא גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעד ןופ סקווו רעד

 ' : 1941 לירּפַא בייהנָא טריטָאנרַאפ רע .קלָאפ
 .טכַאנ עבלַאה ,1941 ,לירּפַא ןט-2 םעד ,ךָאװטימ ,זירַאּפ,,



 -םפיוא טימ טקעדַאב ןעוװעג געט עטצעל יד זיא זירַאּפ

 קורב ןפיוא ,טנעוו עלַא ףיוא (גיז -- רַאוטקיװ) "וו, : ןטפירש

 ןבירשרַאפ ןשיפַא יד ןענעז סָארטעמ יד ןיא ,ןסַאג יד ףיוא ןוא

 ןבעג ןשטייד יד ףרַאד טָאװ ,תוא ןזעירעטסימ םעד טָא טימ

 ןכאז ךס ַא ךָאנ ןוא . . . ָאד יז טָאה ןעמ ביל יװ ,ןייטשרַאפ וצ

 ןעעו סע יװ : טנעוו יד ףיוא ןטפירשפיוא עמוטש יד ןזייווַאב

 -גוא יד טסקאוו סע .ןסַאמ יד ןופ ןעגנומיטש יד סיוא תמאב

 ןסיורג ןקידנעמוק םוצ ךיז טיירג סָאװ ,טפַארק עשידרערעט

 -ּפער עטסכעלרעדיוש יד ףיוא טקוקעג טשינ ....ןובשח ןופ גָאט

 ןטסינומָאק רעטנזיוט ווו ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןוא סעיסער

 סָאוו ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,טכיזדניווש ףיוא קנַארק ןרעוו

 -רבדמ רענאקירפא יד ןיא טקישרַאפ טציא ייז ןרעוו זיײװנסַאמ

 -מיא ןשטייד ןופ ןצונ םוצ עיניל-ןַאב-ַארַאהַאס יד ןעיוב וצ תוי

 -יװַא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא תרשמ ןשיזיוצנַארפ ןטימ םזילאירעּפ

 -רא עשידרערעטנוא יד טייג --- ?עיצַארָאבאלָאק, רענעפורעג

 רוטארעטיל עלַאגעלמוא : רעוויסנעטניא ןוא רעטייוו ץלַא טעב

 .עטקורדעג יו ,עטריפַארגָאטקעה ױזַא ,רערעמ ץלַא טניישרעד

 ,לאגעלמוא טציא ןעניישרעד ןגיוב עכעלטע וצ ןרושָארב וליפַא

 רעשיטסינומָאק,, ,סעסלעגנע ןוא סקרַאמ ןענישרעד זיא טשרע

 -בעפ ,ךיירקנַארפ ןיא טקורדעג., : עטַאד רעד טימ "טסעפינַאמ

 -ָאנ וצ גונעג טייצ ןייק טשינ טושּפ בָאה ךיא ./1941 רַאור

 ?.זייװכעלסיב ןוט סע לעװ ךיא .ןריט

 -יסקַאמ םעד ןבעג וצ זדנוא טייהנגעלעג עדעי סיוא טצונ .ב

 עכעלטע ןיא רימ ןעניפעג טָא .עיצַאמרָאפניא עלופטרעוו םומ

 תועידי עטסקיטרַאנדישרַאפ יד טימ עפש ַא תורוש קילדנעצ

 : עפורג-יועביירש רעד ןופ גנורעייפ ַא טימ תוכיש ןיא

 .טכַאנ עבלַאה ,1941 ,לירּפַא ןט-2 םעד; ךָאװטימ ,זירַאּפ,

 רעזדנוא סָאװ ,טנוװָא-ןגעזעג ןשירבה ַא ןופ טציא םוק ךיא;

 תבש טרָאפ סָאװ ,דילגטימ ַא דובכל טנדרָאעגניײא טָאה עּפורג

 -עגסיוא טרעוו סָאװ ,עכעלקילג יד .דנַאברַאפנטַאר ןיא ּפָא ירפ

 ןוא ןירעלאמ יד זיא רוטנַאדנעמָאק רעזירַאּפ רעד ןופ טזייל

 ןיא ןרָאװעג ןפלָאהעג טציא זיא יז .ןײטשרָאג הרש ןירָאטּפלוקס

 -גייא ןכעלקילג םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטעיװָאס יד ןופ תוכז

 ּפָא טציא טרָאפ יז ןוא רעדנעל עשיטלַאב יד ןעיײרפַאב וצ לַאּפ

 ,דנַאלמייה ריא ןיא

 טמענ ןעמ ןעוו ,עכעלקריוו ַא עקַאט טרעוװ גנואיירפַאב יד,

 -נָאק ...ןיא ןפָארטעג ריא טָאה טּפַאשרעגריב יד זַא ,טכַא ןיא

 ַא ייב .ךיירקנַארפ *םעיינ,, ןוא "ןטלא,, ןופ רעגַאל-עיצַארטנעצ

 -טסניק עטײרפַאב יד טלייצרעד ,ןסייברַאפ טימ הקשמ לזעלג

 טניפעג גנַאלנרָאי .רעגַאל ןיא ןשינעבעלרעביא ערַיא ןירעל

 ,עגנוי ַא ,ענווָאק ןופ קידנעמוק ,זירַאּפ ןיא ןיײטשרָאג הרש ךיז

 -ראפ .רעלטסניק עגנוי רעטנזיוט יװ ,ןעגנונעפָאה טימ לופ

 -רעלטסניק רעזירַאּפ רעד ןופ טעט:לַאער יד זַא ,ךיז טייטש

 הריתס ןיא לסיבַא קידנעטש ןטייקכעלגעמ יד טיול זיא טלעוו

 ןבעל ןדײשאב ריא טבעלעג ָאד טָאה יז .ןעגנונעּפָאה יד טימ

 -ַאלַאד רָאנ יו .המחלמ רעקיטציא רעד זיב ןירעלטסניק ַא ןופ

 ןפמעק ןעמונעג ןוא םזירעלטיה םעד גירק טרעלקרעד טָאה עיד
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 טעברַא עטשרע ןייז זיא ,עיטַארקָאמעד ןוא "טייהיירפ,, רַאפ

 ,ןײרַא רעגַאל ַא ןיא ןרעדיײלשוצנײרַא יז ןעוועג

 -רַאפ ןעיורפ 60 ךָאנ טימ ןעמאזוצ זיא ןײטשרָאג הרש;,

 =אר טיטעּפ,, הסיפת-ןעיורפ דעזירַאּפ רעד ןיא ןרָאװעג טרַאּפש

 ןופ טייוו טריפעגקעווַא ןעיורפ יד ןעמ טָאה טרָאד ןופ ."טעק

 ןרעגַאל יד ןענעז רעזָאל ןיא .רעזָאל ןופ טנגעג רעד ןיא ,זירַאּפ

 -סיוא, ןסַאמ יד וצ .ןעיורפ רעטרעדנוה טימ ןרָאװעג טליפעגנָא

 טשינ ןעמוקעגוצ טייצ רעד טימ ןענעז רעכערברַאפ "עשידנעל

 -ריטסערַא עשיטילָאּפ ןופ ןעיורפ ,ןעיורפ עשיזיוצנַארפ קיניײװ

 דלעה םעד ,יטרַאמ ערדנַא ןופ יורפ יד : יװ ,ןטַאטוּפעד עט

 טַאטוּפעד ןשיטסינומָאק ןטנַאקַאב ןופ יורפ יד ; םי ןצרַאווש ןופ

 -עג ןעוועג ?עיטַארקָאמעד,, יד ןיוש זיא טציא .ירעּפ לעירבַאג

 ךעלרעייפ טנעקעג סע ןבָאה ָאניער לָאּפ ןוא עידַאלַאד .טרעכיז

 -עג ןיוש טָאה ,"טסילַאיצָאס,, רעד ,םולב ןָאעל ןוא ןרעכיזרַאפ

 ,םירבח ענייז ןופ טנעמסידָאלּפַא םייב ןפָאלש קיאור טנעק

 -- ןוא ןטסינומָאק רַאפ ףָארטש-טיוט טרעדָאפעג ןבָאה סָאװ

 .דנַאברַאפנטַאר ןגעק המחלמ

 יא טָארטש ןקיטולב ןטימ קעװַא ןענעז ָאניער טימ עידַאלַאד,

 -קנַארפ "םעיינ, ןטימ רעלטיה זיא ןעמוקעג .ךיירקנַארּפ רעב

 -עז ןרעגַאל יד רעבָא ,ןעטעּפ לַאשרַאמ ןקידלטב-רבוע ןופ ךייר

 טָאה ,ןײטשרָאג הרש רעביא טיג סע יו .ןעוועג יו ןבילבעג ןענ

 -ַאב -- ירעּפ לעירבַאג) .זָאלוקרעבוט יורפ סירעּפ לעירבַאג

 -עג טמירַאב ,טסילַאנרושז ןוא רעריפ רעשיטסינומָאק רעטסווװ

 ןרָאװעג ןסָאשרעד ; ןעכנימ ןגעק ףמַאק ןייז טימ ךיז טכַאמ

 ןיא טַאטוּפעד -- ירעּפ עדליטַאמ יורפ ןייז .ןשטייד יד ךרוד

 -גייא יד טשינ זיא יז ןוא (.ק .ג---.טנעמַאלרַאּפ ןקידהמחלמכָאנ

 ןַא טימ טלעטשעגנייא ךיז טָאה רעגַאל ןיא ןבעל סָאד .עקיצ

 -ניא ךס ַא רעייז ןעוועג ןענעז סע יוויוזא : רדס ןקיטרַאנגיײא

 ףטסיטרַא ןוא סנירעביירש ,סנירעלאמ ,ןעיורפ עלעוטקעלעט

 . . * רעטַאעט טליּפשעג ןוא ןבירשעג ,ןלָאמעג ןעמ טָאה

 רעשירבח ַא ןיא טכַארבראפ ךעלטימעג ןעמ טָאה העש ייווצ,

 -עגעזעג ןעמוקעג ןענעז םירבח ערעזדנוא עטסרעמ יד .הביבס

 -רעד ,עיצַאוטיס עשיטילָאּפ עלעוטקַא יד טדערעגמורַא ,ךיז ןענ

 טכַאנ-רָאי-יינ רעד ןיא ,קירוצ םישדח 15 ַא טימ זַא ,ךיז טנָאמ

 ןייק קעװַא זיא סָאװ ,םעדעמ אניג טנגעזעג רימ ןבָאה ,0

 ."דנאבראפנטאר ןיא ןרָאפ וצ ייר יד זיא טציא .עקירעמַא

 ַא םענייז ןַאמרעקעב זדנוא טרעדליש לירּפַא ןט-14 םעד

 סָאד .ןרַאװלוב עסיורג יד ןוא סַאנרַאּפנָאמ ןרעביא ריצַאּפש

 ןַא זיא טָא .טנאסערעטניא רָאג זיב ,דימת יו ,זיא טעז רע סָאװ

 ןעגנומיטש יד ןגעוו רעמ טלייצרעד סָאװ ,לדליב טּפַאכעגפיוא

 : ןעלקיטרַא עקילָאצנָא יו ,געט ענעי ןיא ןזיוצנארפ יד ןשיװצ

 -עג ,ןרַאװלוב עסיורג יד ףיוא קעװַא ךיא ןיב טרָאד ןופ,

 ןדנילב םייב טלעטשעגּפָא ךיז ,עסַאמ רעד ןשיווצ ךיז טּפוטש

 -רַאפ סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט ױזַא טליּפש סָאװ רעליּפש-עינָאמרַאה

 -רַאפ רָאנ ,עידָאלעמ עדעי יוזא טלקיצ רע .סעידָאלעמ ענעדיש

 --  טנייה ."הוקיתה,, ...רעד טימ דימת רע טקידנערַאפ ןקידנע

 םלוע ןסיורג ןפיוא טקוקעג ,טלעטשעגּפָא רעגנעל ךיז ךיא בָאה
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 -ַאמ רעד ךרוד ימ טימ ךיז ןּפוטש סָאװ ,ןשטייד יד ףיוא .םורַא

 רעדנילב רעד סָאװ ,טעידָאלעמ יד וצ ןייא ךיז ןרעה עלַא .עס

 רעד ,טציא רע טליּפש עשזסָאװ .סיוא קיצרַאה ױזַא טלקיצ

 זיא ןינעל רעריפ ןופ ףור ןפיוא,, ...טשינ סע זיא ? רעדנילב

 רעד סָאװ ,דיל שיטעיווָאס טנַאקַאב ַא ..."ןאזיטרַאּפ רעד קעוװַא

 -ַאב ןרָאי עטצעל יד טָאה רָאכ-רעטעברַא רעשידיי רעוירַאּפ

 -עקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיווצ ןכַאמ וצ רעלוּפָאּפ יױזַא ןזיוו

 -רא עשיזיוצנארפ יד ןשיווצ רָאכ רעשיזיוצנארפ רעד יװ ,גנור

 טא ןוא עידָאלעמ יד טרעהעג טשיג גנַאל ןיוש .ןסַאמ-רעטעב

 .םינפוא יילרעלכ ףיוא טלקיצ ןוא טליּפש ,רעדנילב רעד טציז

 ,רעביא ךיז ןעקניוו ןשטנעמ .רעסערג טרעוו םורא עסַאמ יד

 ! "טרעה ןעמ,, -- ? ? טסרעה,, :'קידנעלכיימש

 -עט םענרעכעלב ןיא ןקנארפ יד טייקנדידפוצ ןופ ןלַאפ סע

 ןלַאש רענעט יד ,גנַאלש ַא יוװ ךיז טגייב עקינָאמרַאה יד ,עלעּפ

 רעד קעװַא זיא ןינעל רעריפ ןופ ףור ןכיוא , : טפול רעד ןיא

 ."ןַאזיטרַאּפ

 יכ

 לירּפַא ןט-20 ןופ : םישדה 14 ןופ סיירעביא ןַא טמוק ָאד

 ןיא ,טינשּפָאטײצ ןקיזָאד םעד .1942 ינוי ןט-11 ןזיב 1

 רעד יו ןשינעעשעג עכלעזא טלגיּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סע ןכלעוו

 רעד ןופ גנוקרַאטשראפ יד ,דנַאברַאטנטאר ןגעק ךורבסיוא-גירק

 -ןדיי יד ןּפַאש סָאד ,ךיירקנַארפ ןיא גנוגעוװַאב-דנַאטשרעדיװ

 יד טעמדיוועג ןענעז ,דנַאלָארדַאל-ןָאב ןוא עיוויטיּפ ןיא ןרעגַאל

 4 צקיזָאדיד .ךובגָאט סנַאמרעקעב ןופ 9 ןוא 8 ,7 ,6 רעדנעב

 רימ .ןענופעגּפָא טשינ טציא זיב ךָאנ רעדייל ךיז ןבָאה רעדנעב

 סָאװ -- 11 ןוא 10 -- רעדנעב עטצעל ייווצ יד ךיז רַאפ ןבָאה

 -בעפ ןט-22 ןזיב 1942 ינוי ןט-12 ןופ דָאירעּפ םעד םורא ןעמענ

 .רבחמ ןופ גנורינרעטניא רעד זיב זיא סָאד ,1943 רַאור

 ןופ ןבעל ןיא רעטסשיגַארט רעד זיא דָאירעּפ רעקיזָאדרעד

 ךיז טניפעג רע .ןרעוו טריטסערַא ןייז זיב ןענַאמרעקעב ןרהא

 ןיא (רדנע טנעמַאטרַאּפעד) עיָאקע ףרָאד םענעפרָאװראפ ןיא

 -ױּפ ןקיטרָא ןַא וצ טלייטעגוצ זיא רע וװ ,?ענָאז רעיירפ,, רעד

 יד .גָאט ןקיאור ןייק טשינ רעמ רעבָא טרָאד ןיוש טָאה רע .רע

 ענייא ןוא ,רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ךיז ןגָאי תורושב-בויא

 -ןסַאמ יד ןופ טייצ יד זיא סע : רעטייווצ רעד ןופ רעכעלקערש

 ןיא יו ,ךיירקנארפ ןיא ןדיי יד ןוּפ ןדרָאמ-ןסַאמ ןוא ןטסערַא

 עיינ ץלַא גָאט ןדעי ןעייגרעד ןענַאמרעקעב וצ .עּפָארײא ץנַאג

 -ייז זַא ,ךיז טסיוורעד רע .סעיצקַא-טָארסיױוא יד טָא ןופ םיטרּפ

 ,טריטרָאּפעד רעדָא ןסָאשרעד ןרָאװעג ןענעז םירבח עטסעב ענ

 ,יורפ ןייז ןופ טסערַא ןגעוו הרושב עקירעיורט יד טמוק ןַאד

 .ןוז ןקיצנייא ןייז ןופ לאפכרודא םעד ןגעוו םעדכָאנ ךיילג ןוא

 ןייז ןופ ךעלטעלב יד .רַאמשָאק ןקידרדסכ ןיא טבעל ןַאמרעקעב

 .טולב ןוא ןרערט עשידיי ןופ טקייוװעגכרוד יװ ןענעז ךובגָאט

 -רעקעב טשינ ןכערבעצ געט עלופנויסנ עקיזָאדיד וליפַא רעבָא

 תונשקע רעקיטרעװרעדנווװַאב ַא טימ רָאפ טצעז רע .טומ סנַאמ

 ךובגָאט ןיא ןענעכייצרַאפ ןייז ןוא טעברַא עשירַארעטיל ןייז
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 וצ טזייװַאב רע .עטנעיילעג סָאד ,עטרעהעג סָאד ,ענעעזעג סָאד

 -רַאפ קילדנעצ רָאּפ יד טימ ףרָאד עניילק'ס ןעלדנַאװרַאפ

 -ףָאפניא ןופ רעטנעצ ןקיגנַארטשרע ןַא ןיא ןדיי עטלגָאװ

 זירַאּפ ןופ ןדיי ענעפָאלטנַא ענעדישרַאפ ןכוזּפָא ךרוד .עיצַאמ

 -ַאב סָאװ ,ווירב טימ ךיז ןצונַאב ךדרוד ; טעטש ערעדנַא ןוא

 רעדָא ןרעגַאל יד ןיא ענעגייא ערעייז ןופ ןעמוקַאב עטנַאק

 רעטגייווצרַאפ רעד ךרוד -- רקיע רעד ןוא ,ןשינעטלעהַאב

 ןיא טניירפ ענייז טימ רדסכ טריפ רע סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק

 ,"ענָאז רעיירפ,, רעד ןיא טעטש ענעדישראפ ןיא ןוא !ירַאּפ

 -סלופטרעוו רעד ןיא סנַאמרעקעב קינָארכ יד סיוא טסקַאװ

 רעד ןיא געט עטסקידמיואמ יד טָא ןופ עיצַאטנעמוקָאד רעט

 ןיא קידריװקרעמ .ךיירקנארפ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג

 ,רעמכָאנ רָאנ ,ןביירש ןייז ןופ טקַאפ רעד זיולב טשינ רעבָא

 רעד : טריגַאער ןוא טבײרש רע יו ז א י װ רעד

 -רַאפ ןרָאצ ןוא רעצ רעכעלדנעמוא ןייז ,סנַאמרעקעב קיטייו

 -ביל ןוא ענייש סָאד טשינ טנעמָאמ ןייא ןייק ףיוא ןלעטש

 -רעביא עפיט יד ,טייהשטנעמ רעד ןיא ןביולג םעד : עקיט

 טעטכינרַאפ ףוס-לכףוס טעװ סטכעלש סָאד זַא ,גנוגייצ

 סָאװ ,יד ןופ טייז רעד ףיוא ןייז טעװ ןוחצנ רעד זַא ןוא ,ןרעוו

 .ןגרָאמ םעיינ ַא וצ סיורָאפ ןעייג

 וס זיב טריפרעד זיא ןוא ןטייז 690 טָאה סָאװ 10 דנַאב רעד

 ןיא ןטיהעגפיוא ,11 דנַאב רעד יװ טקנוּפ ,ךיז טָאה ,2

 ,דנַאטשוצ ןטוג ַא רעייז

 ןַאד ,ורָאטַאש ןיא ןענַאמרעקעב רימ ןפערט טייצ עטשרע יד

 -נייא ךיז טוװרּפ רע .עיָאקע ףרָאד ןטנָאמרעד ןיא

 ,יורפ ןייז ּפָא טרַאװ ןוא רעיוּפ ַא ייב ןטעברַא טמענ ,ןענעדרָא

 .ענָאז רענעמונרַאפ רעד ןופ ןעמוקרעבירַא םיא וצ ףרַאד סָאװ

 געט עטלייצעג ןיא .ּפָא יירפ גנַאל טשינ רעבָא טמעטָא רע

 סע .תועידי עצרַאװש עטשרע יד ןעמוקנָא ןעמענ רעטעּפש

 ילוי ןט:16 ןופ עטַאד עכעלרעדיוש יד ןָא ךיז טקור

 -רעביא רעשהיח רעד ןעמוקעגרָאפ זיא זירַאּפ ןיא ןעוו ,2

 ,סנגרָאמוצ ןיוש .גנורעקלעכַאב רעשידיי רעד ףיוא לאפ

 דע .טרימרָאפניא םעד ןגעוו ןַאמרעקעב זיא ,ילוי ןט-17 םעד

 : (ורָאטַאש ןיא ןבירשעג) ךובגָאט ןיא טנכייצרַאפ

 ןפיול סָאװ ,סעקינדנו-ענ עשידיי לפייה ענעפָאלעגנָא סָאד ,

 עד סַאלּפ ןוא רוטקעפערּפ רעד ןשיװצ גָאט ןצנַאג ַא םורַא

 / ,ןסעיינ יד ןופ קורדנייא ןרעטנוא טנייה טבעל ,קילבוּפער ַאל

  -טע טימ טדערעג ךיא בָאה טנייה .זירַאּפ ןופ ןעמוק סָאװ

 בילוצ עיגלעב ןופ ענעכָאלטנַא ,ךעלגניי עשידיי עכעל

 ,זירַאּפ ןופ טציא ןעמוק יז .זירַאּפ ןיא יװ תורצ עבלעזיד

 יז .,גָאט ןקידקיטנוז םעד טכַארברַאפ ךָאנ ןבָאה ייז וװ

 טרילָארטנָאק ןעמ טָאה ןלַאטרַאװק ךס ַא ןיא זַא ,ןלייצרעד

 טריפעגכרודַא ןוא סָארטעמ ןסָאלשעגּפָא טָאה ןעמ ,ןריּפַאּפ יד

 יינספיוא טרעװ ןטכענרעײא ןופ סעיינ יד רָאנ .ןטסערַא

 -רַא סָאװ ,לגניי ןייא .ןזיוצנַארפ ענעמוקעג ןופ טקיטעטשַאב

 -יא טָאה םיא זַא ,רימ טלייצרעד ,טסָאּפ רעד ףיוא ָאד טעב

 -עג טנייה זיא סָאװ ,רָאטקעּפסניא-ײצילָאּפ ַא ןבעגעגרעב



 -ַאב רעשידיי רעד ףיוא לַאפרעביא רעד זַא ,זירַאּפ ןופ ןעמוק

 -סערא ןבָאה לָאז ןעמ .רעכעלקערש ַא ןעוועג זיא גנורעקלעפ

 ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענעז ייברעד ןוא ןדיי טנזיוט ןצכעז טריט

 טייקדליוו יד .רעטצנעפ יד ןופ ןעגנורּפשעג ןענעז ןשטנעמ

 .עיזַאטנַאפ רעדעי רעביא טגייטש סרעּפַאכ יד ןופ

 -רַאפ טָאטש רעד רעביא םורַא ןדיי ןפיול ןסעיינ עלַא יד ןופ,

 טָאה רעדעי ןוא טוָאלעגרעביא ןצעמע טָאה רעדעי .עטגרָאז

 " , . .טקיאורמואַאב ןייז וצ סָאװ ןופ

 : ילוי ןט-19 םעד ,רעטעּפש געט ייווצ

 ןכעלקערש ַא ןופ טשרעהַאב רעמ ץלַא רעװ ךיא . . . ,

 ןסעיײג יד .טונימ וצ טונימ ןופ ךיו טקרַאטש סָאװ ,ורמוא

 יירד ךרוד טקיטעטשַאב יינספיוא טנייה ךיז ןבָאה זירַאּפ ןופ

 -ורב ַא סרעייז טימ ךעלדיימ עגנוי ייווצ ,רעדניק עשידיי

 -עטשַאב ייז .,זירַאּפ ןופ ןפָאלטנַא ירפ ןטכענ ןענעז יז .רעד

 לַאפרעביא רעשיצַאנ רעד זַא ,העידי עכעלקערש יד ןקיט

 ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג זיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא

 סָאװ ןגעו ,רַאפעג עכעלקערש יד .ןלַאטרַאװק עשידיי עלַא

 .ןעמוקעג זיא ,זירַאּפ ןיא ןקָארשעג גנַאל ױזַא ךיז טָאה ןעמ

 ןעיורפ ןעגנוניווװ יד ןופ טּפעלשעגסיױרַא גָאטרַאפ טָאה ןעמ

 ערעײז טימ ןעמַאװצ טריפעגקעווַא ייז ןוא רעדניק ןוא

 רענעמ יד ביוא ,ןײלַא רעדניק טימ ןעיורפ רעדָא ,רענעמ

 -גיא ךיז טָאה רעדניק ירד יד .;עװעג טשינ ןיוש ןענעז

 -ָאלטנַא ךָאנ ןעמֹוקנָא ןלעװ אמתסמ ,ןפיולטנַא וצ ןבעגעג

 רעדיוש ַא ןגָאױצנָא גונעג סָאד זיא לייוורעד רָאנ ,ענעפ

 ןבלַאה ןצנַאג םעד .ּפָאק ןיא רַאמשָאק ַא ןוא רענייב יד ןיא

 טרָא ןײק ךיז ןעק ,עגושמ יװ םורַא ךיז ךיא יירד גָאט

 יורפ ןיימ ןופ לרוג ןרעביא ץלַא טכַארט ןוא ןעניפעג טשינ

 : ,ןוז ןוא

 ןיא קידרעמוז טשינרָאג ,טלַאק זיא ןסיורדניא . . . ,

 ךיז בָאה ךיא ןעוו ,קיטנוז ןגָאטכַארַאפ יוװ רעמכָאנ ,ורָאטַאש

 -ָאליק קילדנעצ עכעלטע ,"טייז רענעי, ףיוא ןענופעג ךָאנ

 ַא טזָאלב סע ןוא טנייה סע טנגער ,ץענערג רעד ןופ רעטעמ

 .טניוִו רעזייב

 ןיא ליטש יא .ָאטשינ טנייה ןענעז ןרַאקָאטיױא ןייק,

 ןדיי לסיב סָאד ןוא טקידיײלעגסיוא ןענעז ןסַאג יד .ורָאטַאש

 טשינ ךָאנ ןליוו לייט .ןגיוא יד ןיא ורמוא טימ םורַא טפיול

 .עגרעביא ןייק טשינ ןענעז סָאד .ןסעיינ יד ןיא ןביילג

 המכח עסיורג ַא זיא'ס זַא ,ןעניימ סָאװ ,ןשטנעמ עטציּפש

 .. .ןרעיוא ערעייז ןביילג טשינ ןוא דלעה םעד ןליּפש וצ

 -- סרעטסייט עבָארג טימ ןדיי גונעג ןַארַאפ --- ןדיי עכייר יד

 .ןצענעג -- ןוא ךעלזעלג ןעקנירט ,עּפַאק ןיא ןציז

 -רָאג ,םענדוקסַאּפ ןקיזָאד ןיא .,ורָאטַאש ןיא קיטעמוא,

 ןיא םירבח-געוו עניימ ךיא זָאלרַאפ .קיטנוז ןקידרעמוז-טשינ

 ַא ןָא ביירש ,לעטָאה ןכעלמייה-טשינ ןיא ףױרַא ייג .עפַאק

 טשינ טיג ץלַא סָאד רָאנ ,ןַאבָאטנָאמ ןיא טניירפ ַא וצ ווירב

 ,זירַאּפ ןגעוו קנַאדעג רעד .ןוורענ עטזיורבעגפיוא יד וצ ור ןייק

 ".ורוצ טשינ טזָאל םירבח ןוא טניירפ ,עילימַאפ רעד ןגעוו

 ; טנוװָאניא 7 גָאט ןבלעזמעד

 גָאטימכָאנ : ורָאטַאש ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז טסעג עשירפ;

 ןופ -- רעטייווצ ַא ןוא זירַאּפ ןופ דיי ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה

 סָאװ ,רעטריזילַארוטַאנ ,רעשיזיוצנַארפ ַא ,רעזירַאּפ רעד .רוט

 ןופ סױרַא ירפ סקעז ןטכענ זיא ,רטרַאמנָאמ ןפיוא טניווװ

 רעביא תועידי עטצעל עמַאס יד ךיא בָאה םיא ןופ ,זירַאּפ

 .עידעגַארט רעסיורג רעד

 ןביוהעגנָא קילגמוא סָאד ךיז טָאה גָאטרַאפ קיטשרענָאד;

 עשידיי עלַא ןלַאפַאב זיא ןעמ .קיטיירפ ךיוא ןטלַאהעגנָא ןוא

 -עגוצ:רעירפ טל ,ןעמ טָאה ןעמונעג ןוא ןלַאטרַאװק

 ןעיורפ יד ןעמונעג ןעמ טָאה ךעלכעזטּפיוה .סעטסיל עטיירג

 ןופ ןיוש ןענעז סרעטָאפ ןוא רענעמ סנעמעוו ,רעדניק ןוא

 ןליוו סיצַאנ יד .ןרעגַאל יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעג טַאהעג גנַאל

 .סעילימַאפ עשידיי עצנַאג ןטָארסיױא ךָאנרעױזַא

 ןעיורפ ,סענעצס עכעלקערש טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה'ס;

 -רעד ןוא רעטצנעפ ןכרוד רעדניק ערעייז ןפרָאװעג ןבָאה

 רעיײז ןבָאה טײל-ָאּפַאטשעג יד רעבָא ,ןײלַא ךיז -- ךָאנ

 רעקילדנעצ ןופ טסעומש ןעמ .טריפעגכרודַא ןַאלּפ-לווייט

 -רעד דיי רעד .רעדניק ןוא ןעיורפ עטריטסערַא רעטנזיוט

 -ילָאּפ עשיזיוצנַארּפ ןעװ ,ןלַאפ ןעוועג ןענעז'ס זַא ,טלייצ

 -ערברַאפ ןיא ןעמענוצלײטנָא טנָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ןטנַאיצ

 ןוא טריטסערַא ףכית ןענעז ענעי .טעברַא לקיטש ןשירעכ

 ןופ הסיפת רעכעלקערש רעד ןיא ןרָאװעג טקישעגּפָא

 .טריפעגכרוד ןרעוו ןלייטרוא-טיוט יד ווו ,ידימ שרעש

 גנורעקלעפאב רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ גנוגערפיוא יד;

 טריפעגכרודַא ךָאד ןזיא ןכערברַאפ סָאד רָאנ ,סיורג זיא

 ,טפָארטשַאבמוא ןרָאװעג

 רע יװ ןפָאלטנַא ךיֹוא זיא רוט ןופ דיי רעטייווצ רעד,

 ןייז ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ןגיוא ענייז רַאפ .טייג ןוא טייטש

 א ןוא רָאי ןצעביז ןוא ןצפופ ןופ רעטכעט ייווצ ענייז ,יורפ

 ןכירקוצרעבירַא ןעגנולעג זיא ןיילַא םיא .רָאי יירד ןופ דניק

 -רַאפ זיא עילימַאפ ןייז רעבָא .ןעוװעטַאר ךיז ןוא ןקרַאּפ ַא

 ."ןריול

 -ַאטשעג יד זיב ןקרַאּפ ןרעטניה ןטלַאהַאבסיוא קידנגיל,

 רעטכָאט ןייז יו טרעהעג ךָאנ רע טָאה ,קעװַא ןענעז סעקינָאּפ

 : יז טימ טהנעט

 ןוא ןעיורפ ןריקַאטַא וצ הּפרח ןייק טשינ טָאה ריא ---,

 ."טלעפעג ךַייא סָאװ טוט ריא .רעדניק

 : טרעפטנעעג טָאה ןַאמהרבח רעד;

 סָאװ עקאט ןעוט רימ ןוא הּפרח ןייק טשינ ןבָאה רימ --,

 ;."ןליװ רימ

 םעד טרעסערגרַאפ ןבָאה "טייז רענעי,, ןופ טסעג עיינ יד,

 טייקיטכיר רעד רעביא לפייווצ ןדעי קידנביירטעצ ,ורמוא

 ןפיוא םורַא ךיז ןעיירד ןדיי סעקּפורג .עידעגַארט רעד ןופ

 ךיז ןגערפ .,ןטייווצ םוצ טסַאג ןייא ןיפ ןפיול ,"לצעלּפ , ןגיה

 ,קילגמוא ןגייא ןייז רעביא רעדעי ןצכערק ןוא ןצפיז ,סיוא

 טקירד ןעמ .עידעגַארט רעשידיי-ןײמעגלַא רעד רעביא ץוחַא
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 ענעקָארשעצ יװ .,ענעפָאלטנַא עלעפייה סָאד ,ןעמַאזוצ ךיז

 ..םערוטש ַא תעשב ןסּפעש

 ".ּפעק ערעזדנוא רעביא םערוטש רעשיצַאנ רעקיטולב רעד.

 ,זירַאּפ ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ ,ןטנַאקַאב ַא ןופ

 רעד זַא ,רעטעּפש געט עכעלטע ןַאמרעקעב ךיז טסיוורעד

 -סערַא יד ןשיווצ ןענעז יורפ ןייז טימ ןיקסילּפ דוד רעטכיד

 : עטריט

 ,עלעבייל-השמ רעביל ,רערעיײט רעד זיולב זיא ןבילבעג,

 -יצכעז יד ןיא שטנעמ ַא ןיוש זיא רע .רעגָאװש סניקסילּפ

 -לֵא רעד .רָאי קיצכעז זיב זיולב ןעמ טָאה ןעמונעג ןוא רעק

 -טימ ךיוא םיא לָאז ןעמ ןטעבעג טָאה עלעבייל-השמ רעט

 ןיא ןבָאה סרעגָאװש עדייב יד לייוו ,ןעניקסילּפ טימ ןעמענ

 םעד טָאה ןעמ רָאנ ,טדיישעג טשינ לָאמנייק ךיז ןבעל רעייז

 " ! ץעזעג זיא ץעזעג, : ןעמענ טלָאװעג טשינ ןטלַא

 ,יורפ ןייז ןופ תועידי ףיוא ורמוא טימ טרַאװ ןַאמרעקעב

 -ַאקרַאמעד,, יד ןצרַאװש וצ ידכ ,זירַאּפ ןופ קעװַא זיא סָאװ

 ."ענָאז רעיירפ, רעד ןיא םיא וצ רעבירַא ןוא "?עיניל-עיצ

 -נַאקַאב ענעדישרַאפ טימ ץנעדנָאּפסערָאק ןייז רָאפ טצעז רע

 -ער ןַאטסירט רעביירש עשיזיוצנַארּפ יד טימ רעטנורעד ,עט

 ַא רע טמוקַאב טסוגיוא ןט-1 םעד .ןַאלבעל סירָאמ ןוא ימ

 -ינ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,עקרָאיװעװ .וו רעביירש ןופ ווירב

 : ןגוצסיוא עקינייא ןענעז ָאד .(סינ) עצ

 טשרע ןוא געט 2 ןיוש רימ ייב טגיל ווירב רעיא . . . ,

 .ןרעפטנע וצ ךייא ?ןעמעננעמַאזוצ,, לסִיבַא ךיז ךיא ןעק טציא

 ךימ טָאה "הפידש רעזירַאּפ , יד סָאװ ,סָאד זיא הביס יד;

 רעטכעט עניימ ןופ ענייא זַא ,ארומ בָאה ךיא .טרעטישרעד

 .טנעה יד ןיא םיעשר יד וצ ןלַאפעגניײרַא זיא

 ךיא .ץרַאה רעזדנוא ןוא טימעג רעזדנוא ריא טייטשרַאפ,

 יװ ,וירב ַאזַא טשינ םגה ,רעפטנע ךָאד רעבָא ךייא לעװ

 .טרעדורעצ ױזַא טשינ ןיב'כ ןעוו ,ןבירשעג ךייא טלָאװ'כ

 סיוא טעז סע יװ ,ךייא טייג סע יװ ,עקַאט רימ טביירש;,

 סָאװ .ןדיי ךָאנ טרָאד ךיז ןעניפעג יצ ,"ץנעדיזער,, רעיא

 ןייש רעייז ַא -- אמתסמ טסייוו ריא -- זיא עצינ :רימ ךייש

 ףיא ןעלקניו עטסנעש יד ןופ סנייא אמתסמ .לטעטש

 -רעד ןסָאנעג לסיבַא עקַאט רימ ןבָאה ןרָאיַארַאפ .דרע סטָאג

 ערעדנַא גָאט ןדעי .טשינ זדנוא סע טמוקַאב רָאי סָאד .ןופ

 -ירָארעט ןדיי ָאד ןרעוו וצרעד .תיעידי ערעדנַא ,ןעגנַאלק

 ןעמ ."גנויירפַאב רעלַאנָאיצַאנ, רעד ןופ טייל יד ןופ טריז

 רעשילגנע,; רעד ףיוא ,סעּפַאק יד ןיא ,ןסַאג יד ןיא ןדיי טלַאפַאב

 ףיוא ףיוא טיצ ריא יװ יוזַא .ןלוש יד ןיא ןוא *עדַאנעמָארּפ

 לָאמַא ךייא ךיא לעװ ,ןדָאזיּפע עלַא יד טָא לרעּפ יו רונש ַא

 ףַאמרעקעב רעביל טביירש .םעד ןגעוו תוכיראב ןביירש

 לעװ ךיא ןוא טביירש .טניירפ ןגעיו ,עטנַאקַאב ןגעוו סעּפע

 ןוא תודצ יד ןשרעהַאב ןזומ ךָאד לעװ ךיא .ןרעפטנע ךייא

 ."ןדייל

 : וצרעד טקרעמַאב ןַאמרעקעב ןוא
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 ןזיװעגנָא ןוא טרעפטנעעג ףכית ןעקרָאיװעװו בָאה ךיא;

 ןביירשרעביא רעזדנוא ּפָא ןליט סָאװ ,רָאי ייוצ יד ףיוא

 0 עניימ סָאװ .,תורצ טימ גרעב יד ףיוא ; ןָאפטעס ןופ ךיז

 ןיא ןבָאה עיאקע ןוא ןָאפטעס ןשיװצ רעכיב-גָאט רעדנעב

 טימ יװ זדנוא טימ טליּפש לרוג רעד יו ןוא ,טּפַאזעגנייא ךיז

 רימ סָאװ ,טוג ךָאנ .טייצ רעדליוװ רעזדנוא ןיא םעלַאב ַא

 טָא ןצעזרָאפ ןענעק וצ ידכ ,סיפ יד ףיוא ץלַא ךָאנ ןביילב

 ךיז טקירד עקרָאיװעװ יוװ ,"רונש ַא ףיוא ןעיצפיוא,, סָאד

 ...סיוא

 "..רעטייוו יאולה,

 -רָאיװעװ טביירש ,רעטעּפש ךָאװ ַא ,ווירב ןטייווצ ַא ןיא

 ערעווש וצ ,ןַאמרעקעב רעביל ,טיירג ןייז ףרַאד ןעמ,, : עק

 רימ .קידריו ןעמענוצפיוא ייז ןקרַאטש ךיז זומ ןעמ .געט

 ."עכָאּפע רעד ןופ עזַאפ רעטסשיגַארט רעד ןיא ןיירַא ןטערט

 טקיטעטשַאב יורפ ןייז ןופ לרוג ןגעוו ורמוא סנַאמרעקעב

 יב ןרָאװעג טריטסערַא זיא יז זַא ,ךיז טסיוורעד רע : ךיז

 רַאפ ּפַאלק ַא רַאפ סָאװ .סענָאז עדייב ןשיװוצ ץענערג רעד

 -יוא ןט-14 ןופ ךוב-גָאט ןייז ןיא ןענעייל רימ !ןענַאמרעקעב

 : טסוג

 טרָא ןייק ןטכענ ןיוש ךיז ךיא בָאה גָאט ןצנַאג ַא . . . ,

 -סטנעָאנ רעד ןעוו ,שטנעמ ַא ןליפ זומ ױזַא .ןענופעג טשינ

 -ּפָא קידתוירזכא םיא ןופ לָאמַאטִימ טרעוװ רענייז לייט רעט

 ןעקנַאדעג יד ןזָאל ןוא טעב ןפיוא ןגיל גנַאל-ןהעש .ןסירעג

 ןיֿפ ןוא טעשזויס וצ טעשזויס ןופ ןעשזדנָאלב שיאעוורענ

 טניישרעד טונימ עדעי רָאנ ,טייצ וצ טייצ ןוא טרָא וצ טרָא

 טדיײנש ןוא קילגמוא ריא ןוא יורפ ןיימ ןגעוו קנַאדעג רעד

 ץעגרע ליפרעד ךיא זַא ,רעסעמ-עיצארעּפָא ןַא טימ יװ

 ןגולק-שירַאנ ןופ ךעלרעמעק עטסוװַאבמוא יד ןיא יװ

 ךיא עז טָא .ןרערט זיב קיטייו ןשיזיפ ַא ,ןזעוו ןכעלשטנעמ

 -נוא הסיפת ַא ןיא ץעגרע : עקנַארק ַא ,ענעכָארבעצ ַא יז

 ןוא םישובלמ ןָא ,גנורענרעד ןָא ,םישזער ןרעװש ַא רעט

 -סױרַא ןוויטקעּפסרעּפ ןָא ןוא רעגעלעג ןטרַאה ַא ףיוא ,קעדוצ

 טרַאװרעד ריא זַא ןייזטסוװַאב ןלופ םִייב . . . יירפ ןייגוצ

 ךיז קערש ליפיזַא טימ טָאה יז ןכלעוו ןופ ,לרוג רעד

 -רָאפ םייב שזַא טרעדיוש ךימ .זירַאּפ ןיא ןטלַאהַאבסיוא

 ."ןעגנובעלרעביא ןוא ןעקנַאדעג עריא ךיז ןלעטש

 : רעטעּפש געט ייווצ ןוא

 ענייא ,טכַאנ עזָאלּפָאלש ַא ױזַא ןיוש טייג ךָאנרעד . . . ,

 עצנַאג יד ָאד ךימ טײלגַאב סָאװ ,טכענ עזָאלּפָאלש יד ןופ

 -הסיפת ַא ןיא ץעגרע יורפ ןיימ ךיא עז רעדיוװ .טייצ

 ןופ ןצכערק ריא רעה ךיא .רעגעלעג ןטרַאה ַא ףיוא עלעצ

 .רענַײב עקנַארק עריא ןעורסיוא קידנענעק טשינ ,קיטייוו

 עטפָא ,ןצכולש טלפייווצרַאפ-ליטש ריא רעה ךיא ןוא

 -גנונעפָאה ריא ןופ קידנטכַאוט ,ןענייוועג עשיטַאמזַאּפס

 ",עגַאל רעזָאל

 רָאפ ןַאמרעקעב טצעז ןעגנוגנידַאב עקיזָאדיד ןיא ןוא

 : רעבמעטּפעס ןט-3 םעד רע טביירש טָא .ןפַאש ןייז



 סעדעי .ןעגנַאגעג טשינ טעברַא רעד וצ ךיא ןיב טנייה,

 ךיא ליפ ,דנַאנַאכָאנ געט יירד-ייווצ טעברַא ךיא ןעוו ,לָאמ

 םוצ טשינ טפיײטשעגנָא ױזַא סופ רעד ,ןכָארבעצ יוזַא ךיז

 ,טַאמָאטיוא ןַא יװ טרעוװ גנַאג ןיימ זַא ,ךיז ןגייבנייא

 ןימ ןופ פָארַא טשינ טעמכ ךיא ןיב גָאט ןצנַאג ַא;

 .ןבירשעג ןוא טנעיילעג לסיב שפיה ַא .לביטש-םעדיוב

 ןוא ךוב-גָאט םעד ץוחַא ,טײטשַאב ןביירש קיטציא ןיימ,

 "טלעו רעד, טימ ץנעדנָאפסערָאק רעכעלגעט טעמכ רעד

 -עג-גנַאל ַא ןופ טנעמגַארּפ לקיטש ַא ןופ ,עיִאקע ץוחמ

 טציא טמוק רימ .סיברַאב ירנַא רעביא טעברַא רעטנַאלּפ

 -עג ןעלקיטרַא גנולמַאז סעסיברַאב ןטעברַאַאב וצ סיוא

 -רוטש עטשרע יד ןיא ,המחלמ ןופ ןערב עמַאס ןיא ןבירש

 עלעוטקַא רעביא ןביירש ןייז ןופ .1920 זיב ןרָאי עשימ

 -קַארַאכ ןרעדנוזַאב ַא רעייז בגא ןבָאה סָאװ ,ןעמעלבָארּפ

 םוצ טמוק -- טיצ רעקיטציא דעד ןופ טכיל ןיא רעט

 יו ,רענָאיצולָאװער ןוא רעקנעד רעד סיברַאב קורדסיוא

 זיא'ס .טרימרָאפ סרעדנװַאב טייצ רענעי וצ ךיז טָאה רע

 ךיא ביוא ,ןצונ רימ טעװ סָאװ ,לטיּפַאק טנַאסערעטניא ןַא

 טעברַא רערעסערג רעטריטקעיָארּפ ןיימ וצ ,ןבעלרעד לעװ

 ,ןסיברַאב רעביא

 -ָאק עניימ עלַא .ןעמוקעג טשינ טנ:ײה ןענעז ווירב ןייק,,

 -עז ,ַאטַארעצ ,רעלדנעהנרָאק ,עקרָאיװעװ : ןטנעדנָאּפסער

 ןשינעעשעג יד לפיוו ףיוא טסייײו רע .ןפָאלשעגנייא ןענ

 ךיז רעװש טרָאפ ועבָא רימ זיא'ס ! ןפָארטעג ייז ןבָאה

 טדיטסערַא ןבָאה ייז לָאז ןעמ זַא ,ןלעטשוצרָאפ

 דוד ןופ ווירב ַא ןטכענ זיולב ךיא בָאה ןעמוקַאב;

 ןרָאװעג טקישעגרעביא רעגַאל ןייז ןופ זיא סָאװ ,רעשטייד

 ".שזָאמיל ןייק ןײרַא לָאטיּפש ןיא

 ןופ שימעג ַא טימ ןבירשעג ,וירב רעקיזָאדרעד

 -ַאב עטסגרע יד ןיא וליפא ןבָאה ןדיי) רָאמוה ןוא טסנרע

 וצ ךיז ןגינעגרַאפ ןופ ךיז טגָאזעגּפָא טשינ ןעגנוגניד

 רַאפ טקעלּפטנַא ( ! תורצ ענעגייא ערעייז רעביא ןעלציוו

 רעשטייד סָאװ טָא .ןדייל עשידיי ןופ לטיּפַאק שירפ ַא זדנוא

 : ןענַאמרעקעב וצ טביירש

 ןיא ןייז ןיימ זירּפרויס ַא ךייא רַאפ זיא סָאװרַאפ . . .,

 הקזח לקיטש ַא ןיוש ךָאד ךיא בָאה לכ םדוק ? רעגַאל

 ַא ,הלילח ןעד ךיא ןיב ? רשוי זיא וװ ,טנייה .וצרעד

 םלוע לש ונובר רעד זַא ,ריא טעז ? רזממ ַא וצ ,דמושמ

 רעטכערעג ןעװעג זיא טיײקידמערַאברעד סיורג ןייז ןיא

 רָאג סע זיא ,עיצַאוטיס *רעייא ךייש סָאװ .טכענק ןייז יבגל

 ןוש טָאה ,לשמל ,רעדורב ןיימ לייוו ,ךעלנייוועגרעסיוא

 ןוא קירוצ ןכָאװ 3 טימ רעיוּפ ַא וצ טקַארטנָאק ַא טַאהעג

 וליפַא ךיא סייו טציא .טריטּפעצקַא טשינ םיא טָאה ןעמ

 ! טנעז ריא וו ןביילב ריא טלָאז יאולה .זיא רע ווו טשינ

 ןפיא רעסעב ץלַא זיא ,ןייז טשינ לָאז'ס טעברַא רעסָאװ

 ,סָאד רעטיב זיא טּפיוהרעביא .ןרעגלַאװמורַא ךיז יו טרָא

 ןבעל םענעגײא ןרעביא טשינ העד ןייק טָאה ןעמ סָאװ

 ַא ןפָאלש ,ןסע טימ : םעלַא טימ זדנוא ?טגרָאזרַאפ,, ןעמ

 ! ךַאפ -- ןוא ךַאד
 םעד  ירַאּפ ןופ יורפ ןיימ טימ ןרָאפעגסױרַא ןיב ךיא,

 רעבירַא טלָאזעג טנוװָא ןבלעזמעד ןבָאה רימ .ילוי ןט1

 "סרעריפ,, יד ןענעז .ןסָאשעגכָאנ זדנוא ןעמ טָאה ,עיניל יד

 ַא טקעטשרַאפ ,דלַאװ ןיא ןבילבעג ןענעז רימ ןוא קעווא

 ךיז ,קירוצ ןפָאלעג רימ ןענעז ירפרעדניא .טכַאנ עצנַאג

 םעד רימ ןענעז ןעגנולדנַאװ ליפ ךָאנ ןֹוא ןטלַאהַאבסיוא

 -ַאב ןופ ףליה רעד טימ עיניל יד רעבירַא טסוגיוא ןטיפ

 .םירעיוּפ עטנַאק

 ,איאס ןיא ןעמוקעגנָא ןיב'כ ןעוו ,טסוגיוא ןט-20 םעד,

 ןיק טּפַאכעג ךימ טָאה ןעמ טניז רָאי ַא ןרָאװעג זיא

 -נעמוק םעד ןרעװ טּפַאכרַאפ ךיא לעװ ןיהוו ! יסנַארד

 ? ןבעל ךָאנ לעוו'כ ביוא ,טסוגיוא ןט-20 ןקיד

 סע זיא "ןטקַאפ ענדוקסַאּפ,, יד ךייש סָאװ ,רעדייל . . . ,

 סעילימַאפ רעטרעדנוה .גנונישרעד עקיצנייא ןייק טשינ

 יד ןיא טרעפילעגסיוא ןרעװ רעדניק ןוא רעבייו טימ

 -יא .ןײק טכַאמעג טשינ ךיז בָאה ךיא .ןוילת ןופ טנעה

 ףיוא ןלַאפ טולב סָאד לָאז .ןעמוקרעהַא ןיימ רַאפ סעיזול

 לטעצ סָאד ! הלבנ ַאזַא ּפָא ןעוט סָאװ ,יד ןופ ּפעק יד

 טעװ ןעמ .קע ןַא ןָא ךיז טרעגנעלרַאפ סנכערברַאפ ןופ

 " . . .! המקנ רעירפ טרעדָאפ סעכלעוו ןסיוו רעטעּפש |

 : טקַאפ רעשיטסירעטקַארַאכ ַא ףוס םוצ ןוא

 ןפלעה וצ טעטימָאק ַא ןַארַאפ שזָאמיל ןיא ָאד זיא סע.

 םתס ןוא סיוא ךיז ןטלַאהַאב ,רעהַא ןפיולטנַא סָאװ ,עלַא יד

 -נַארפ זַא ,טלייצרעד ןעמ .42 תולג ןופ עקיטפרעדַאבטיונ

 ךיז ןדלעמ סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ .ךס ַא רעייז ןפלעה ןזיוצ

 ןגָארט סָאװ ,ךס ַא ןוא ןטעברַא וצ ָארויב ןיא קיליוויירפ

 טרעװ זיא סָאד .(ןדיי ַא רַאפ) .ףיוושז על רוּפ ךעלקעּפ

 .ןרעװ וצ טריטָאנרַאפ

 ןַאמרעקעב ךָאנ טניפעג ןדייל ןוא ןייּפ ןופ געט ָא-יד ןיא

 ןטימ סעיסוקסיד עשיטערָאעט עגנַאל ןריפ וצ דלודעג

 -ןדיי ןופ גנוזיל רעד ןגעוו רעלדנעהנרָאק .ח .י רעביירש

 טמענרַאפ עגַארפ רעד ןגעוו שיוטפיוא-ווירב רעד .םעלבָארּפ

 -גָאלש יו ,קיטכיר יװ ,רָאלק יִיו ןוא .ךובגָאט ןיא ןטייז ליפ

 : ןריפסיוא סנַאמרעקעב ןענעז לעוטקַא ןוא קיטרַאֿפ

 ,רעלדנעהנרָאק רעביל ןיימ ,ןטלַאה רעטייוו טגעמ ריא,

 ןופ גנוזייל יד זַא ןביולג ןיימ '"װיַאנ ךעלקערש; רַאפ

 רעד ןופ גנוזיל רעד טימ ןעמוק רָאנ ןעק עגַארפ-ןדיי רעד

 . . . עגַארפ-רעלטיה

 ןגעו טשינ ָאד דער ךיא זַא ןעמונַאב טשינ טָאה ריא;

 ,ןשילָאבמיס ןיא רָאנ ,ףירגַאב ןטולָאסבַא ןיא םוירעלטיה

 ןַא ןיא ןזָאל וצ ךיז רימ טימ טייצ ריא טרילרַאפ רַאפרעד

 . . . זַא ןזײװַאב וצ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא עיסרוקסקע

 ! םעלבָארּפןדיי סָאד ןֶָא ךיז טבייה ןרעלטיה טימ טשינ

 רַאפ זַא ,סייו ךיא ! רעלדנעהנרָאק ,טעברַא עטסיזמוא

 זַא ,גָאז ךיא ןעװ . . . ןעװעג סעּפע ןיוש זיא ןרעלטיה
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 טזיילעג עגַארפ-ןדיי יד טעװ גנַאגרעטנוא סרעלטיה טיֿמ

 ןײק טשינ עז ךיא סָאװ יז םעד ןיא ךיא ןיימ ,ןרעוו

 םענייא,, םעד ןופ יד יװ םעלבָארּפ-ןדיי ןרַאפ גנוזייל ערעדנַא

 : לחומ רימ טייז .(ק .ג -- דנַאברַאפנטַאר טניימעג) "דנַאל

 בָאה'כ .ןּפעשטרַאּפ טימרעד ךייא לעװ'כ זַא ,טסווועג בָאה'כ

 ךיא לייו ,טשינ שרעדנַא ןעק ךיא רָאנ ,טלָאװעג טשינ סע

 גגוזייל ערעדנַא ןייק ןעק סע ןוא טשינ געוו רעדנַא ןייק בָאה

 :נַא ןיוש ןזיא ?טרָאד, זא טשינ טביילג ריא ! ןייז טשינ

 ףרעו קירוצ ןעק סע זַא ? טלצרָאװעגסיױא םזיטימעסיט

 ךיא ביילג טָא .סע טייג םעד ןיא טשינ . . . םה .װ .א .א

 סע .ארומ טָאה ריא יװ ,ןרעדנע ךיז לָאז טרָאד זַא ,טשינ

 טנעמירעּפסקע רעקיטרָאד רעד סָאװ ,םעד ןיא רעבָא טייג

 ןרַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה עגַארפ-ןדיי יד ןזייל וצ ףיוא

 לָאז ! טערקעד ַא ךרוד .ןכעלגעמ ןוא ןקיטכיר-קיצנייא

 ןעק ,רָאפ יז טלעטש ןײלַא ריא יװ ,טייהשטנעמ יד ! ןייז

 ןטוג םוצ ןטערקעד טימ זיא ,ןרעוװ טריגער טשינ שרעדנַא

 ןטערקעד טימ יװ ןוטפיוא ליפי'וַא טקנוּפ ןעמ ןעק געוו

 עכעלצַאזנגעק עדייב ןיא קיטקַארּפ יד . , . ןטכעלש םוצ

 ןליו סָאװ ,עלַא יד רַאפ טקיטעטשַאב סע ןבָאה ןעמישזער

 ,םוק ךיא . . . תמא םעד ןעז ,ןליײטרורָאפ ןָא ,קיטכירפיוא

 ןענפעג טעװ גנװייל רעזדנוא זַא ,ריפסיוא םוצ ,ָאזלַא

 ןטײרּפשרַאפ ךיז טעװ םישזער "רענעיג ןעװ רָאנ ןרעוו

 -גרָאק ,רעטיב זיא טשינ רעמָאט ,טלעװ רעד רעביא

 ןכירקכרוד, רעיא ןפלעה טשינ טעװ טלָאמעד .רעלדנעה

 -ַאר טשינ ךיז ץעגרע ןיא טעװ ריא לייוו ,"ערַאּפש ַא

 2 . י ןצװעט

 ןדער וצ טומ טשינ ןיימ רָאפ רימ טפרַאװ ריא . . . ,

 ,רעלדנעהנרָאק ,יַא .עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןיא ןדיי ןגעוו

 ךיז ןלעװ וצ ךיז טכַאמ ריא "וויַאנ; יו ! רעלדנעהנרָאק

 רע . . . ןדיי טצישַאב ץעזעג סָאד זַא ,ןסעומשנייא ןיילַא

 ןריטסיזקע רעדנעל ענעי ןיא ! טדערעגנייא ךייא סע טָאה

 -קע ןבָאה יז יװ טקנוּכפ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטימעסיטנַא

 זיב ךיירקנַארּפ ןשיטַארקָאמעד ,"ןטלַא; ןיא טריטסיז

 עטבילַאב ךייא ענעי ןיא ןצעזעג ?עיירפ,, יד ! ןרעלטיה

 -ַאגרָא עשיטימעסיטנַא ןייק ןרעוװרַאפ טשינ ןענעק רעדנעל

 . . + ןופ ןעמָאנ ןיא עקַאט ,רוטַארעטיל ןוא סעיצַאזינ

 ערעדנוזַאב ןוא יירעשטניל-רעגענ ןופ דנַאל ַא ןיא .טייהיירפ

 עג-טשינ . . . יד רַאפ ןעײװמַארט יד ןיא ןעגנולײטּפָא

 טיײג . . . ? םזיטימעסיטנַא ןפַאשּפָא ריא טליװו ,עטשטניל

 דנַאלסור ןיא םזיטימעסיטנַא זיא רַאפרעד ! טייג ,ןיוש

 רַאפ ,ןכערברַאפ ַא סע ןזיא ןטרָאד לייו ,ךעלגעמ טשינ

 ןענעז ןטערקעד ,ָאי ,ָאיא ! טפָארטשַאב טרעװ ןעמ ןכלעוו

 -ערכרַאפ ןגעק טדנעװעג ןענעז יײז ביוא ,קיטיינ לָאמַא

 ! רעכ
 "טעטיוויאַאנ; ןיימ ייב ךיז ךיא טלַאה רַאפרעד טָא;

 -ןדיי יד זיא דנַאל ןייא ןיא רָאנ זַא ,ןביולג וצ רעטייוו

 "! ןרעװ טזײלעג יז ןעק יוזַא רָאנ ןוא טזיילעג עגַארפ
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 תוכיש ןיא סָאד ןוא ,ןרעלדנעהנרָאק טימ קימעלָאּפ ןייז וצ

 ,הריד רעזירַאּפ ןייז ןופ ןרעטכעווויוה רעד ןופ ווירב ַא טימ

 : טביירש יז סָאװ טָא

 םגה ,ןרעפטנע ֹוצ ךייא ןקיטעּפשרַאפ ןרַאפ טקידלושטנַא;

 .סעיינ ךייא ןופ ןבָאה וצ ןדירפוצ רעייז ןעוװעג ןענעז רימ

 ,ןבעג טנעקעג טנייה זיב בָאה ךיא סָאװ ,ןסעיינ יד ! רעדייל

 רימ ןענעז טנייה רעבָא .עטוג ןייק ןעוועג טשינ ןענעז

 ןאמרעקעב םַאדַאמ ןעז ןרָאפעג זיא ןַאמ ןיימ .ןדירפוצ רעייז

 ייב ןענעז ייז .ןעמַאזוצ ןענעז סָאװ ,סקַאװ עילימַאּפ יד ןוא

 רעטוג רעיײז ַא יב ןוא דנַאטשוצ-טנוזעג ןטוג רעייז ַא

 רעודנוא ןָא טמענ ,ןעזוצרעדיװ ךיז ןכיגניא קידנּפָאה ,לַארָאמ

 ,טפַאשטניירפ עטסעב
 .?ַאוביד

 : : וצ טיג ןַאמרעקעב

 עיטַאופ ןייק ןרָאפ וצ ןויוװַאב ךָאנ טָאה שזרעיסנָאק ןיימ,,

 רעװ טציא ; ןרָאטַאקָאל עשידיי ייווצ ענייז טימ ןעז ךיז

 .יורפ ןיימ ןופ העידי ַא ןייז רעדיװ טעוװס ןעװ טסייו

 ,שיטסירעטקַארַאכ גונעג זיא טסעשז סשזרעיסנָאק םעד רָאנ

 -ַאב רעד ןיא לַאפ רעטלצנייארַאפ ןייק טשינ זיא רע םגה

 ןיא'ס .עידעגַארט רעשידיי רעד וצ ןזיוצנַארפ ןופ גנויצ

 -עג ערעזדנוא לסיבַא ןקיטומרעד סָאװ ,ןטקַאפ יד ןופ

 ןהיטקעּפסרעּפ יד ןֹופ טרּפ ןיא סנטסקינייו ,ןסַאמ עטגָאלּפ

 -גרָאק ףיױא רעפטנע ןַא זיאס . . . טפנוקוצ רעד ףיוא

 ןטערפעצ טָאה סָאװ,, ,םזיטימעסיטנַא ןגעוו ןגָאלק סרעלדנעה

 -רעלטיה יד טניימ "טייהשטנעמ ,, יד ביוא ."טייהשטנעמ יד

 -- םיתרשמ ענעגנודעג עשיזיוצנַארּפ ערעייז טימ עדנַאב

 טנײמ קילג םוצ .טײהשטנעמ רעד וצ ייװ ןוא ךָא זַא זיא

 ",ןסַאמ עטיירב יד רָאג טייהשטנעמ יד

 טימ טפָא טריטוקסיד רע זַא ,רעטייוו זדנוא טלייצרעד רע

 ןופ םישעמ עכעלדנעש יד קרַאטש טריקַאטַא רע ,ןזיוצנַארּפ

 ןופ עגנעהנָא טימ ןוט וצ רע טָאה טפָא .לַאװַאל-ןעטעּפ

 לָאז רע ,םיא ןענערָאװ טניירפ ענייז ןוא ?םישזער םעיינ;,

 --ָארג ,רעכעלרע סנַאמרעקעב . . . "ןפָא וצ ןדער טשינ;

 ףגייוש וצ טשינ רעבָא םיא טביולרעד רעטקַארַאכ רעקיגיל

 .רָאפ טצעז רע ןוא

 רַאפ.טכַאלש עזעידנַארג יד ןָא טײג געט ענעי ןיא

 ,גנַאגסיוא ריא ןיא טשינ טלפייווצ ןַאמרעקעב .דַארגנילַאטכ

 ןופ רעיוד ןגעו סעיזוליא ןייק טשינ ךיז טכַאמ רע שטָאכ

 : רעבמעטּפעס ןט-15 םעד טריטָאנרַאפ רע .גירק

 ךָאנ ,ןפָאה עלא יו ,ןקידנע ךיז טעוו המחלמ יד יצ . . . ,

 יד זַא רעבָא ,קידלפייוצ קרַאטש רעטייו זיא ,רָאי סָאד

 .טקַאפ ַא זיא ,דַארגנילַאטס ןסייבנייא טשינ ןענעק ןשטייד

 יד זַא ,קירוצ גָאט טכַא טימ .טייקרעכיז רעצנַאג רעייז ייב

 . . . זַא ,תועידי טנייה ןעמוק ,"טרילוגער , ןיוש זיא טָאטש

 א ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה דַארגנילַאטס ייב המחלמ יד

 .דארגגינעל ןוא עװקסָאמ ןופ רעגייטש ןפיוא גנורעגַאלַאב



 . . . זַא ,ןלייצרעד וצ ןיוש ןסייוו ןעגנוטייצ עשינעילַאטיא

 זילב .גנוטיידַאב עוויטַאגענ ַא זיולב טָאה דַארגנילַאטט

 . . . שויטסערּפ ןופ גנוטיײדַאב ַא סע טָאה ןסור יד רַאפ

 ץלַא זיא ןביורטנייו יד ןוא סקופ ןגעו לבַאפ רעד ,אלימ

 : " ...'לעוטקַא

 : זַא ךיז רימ ןסיוורעד סנגרָאמוצ

 זיא (רעקיטירק-טסנוק רעד) ןָאסנָארַא ליח רעזדנוא,

 יירד .הפרש רעסיורג רעד ןיא ענעמונעג יד ןשיװצ ןעוועג

 ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא רע ,ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה געט

 " ,סנ ַא ךרוד רָאנ

 : : רימ ןענעיײל רעבמעטּפעס ןט-21 םעד

 ןוצעגרע ןענעז ןדיי ןעװ ,טכַאנייב ןטכענ טניז . . . ,

 טטײנ ןרעה גָאט ןצנַאג ַא טנייה ןיא ,ירדנ-לכ וצ ןעגנַאגעג

 עקידרוּפיכ-םוי .ןטניוו עקידנעיָאװ עזייב ןעוועדליוו וצ ףיוא

 -ירש לביטש-םעדיוב ןיימ ןיא .פעק עשידיי רעביא ןטניוו

 רימ טניד ץנעדערק ןימ ַא לייוו ,טייהרעקידנעייטש קייזנב

 .חוכ ןרעדליו ַא ךָאנ טימ ןטניוװ יד ןסייר ,שיט ַא רַאפ

 ןיא ןעיורפ עשידיי יװ ,קרַאטש יױזַא ןענייו רעמייב יד

 ןלייט עדיײב ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא רעביא ןוא זירַאּפ

 יד ןופ ןעמענסיורַא טכַאנייב ייז טמוק ןעמ ןעוו ,ךיירקנַארפ

 סרעלטיה רעביא רעטעװ קיטעמוא ןא . . . ןטעב

 ... "! לטלעװ

 : זירַאּפ ןופ סורג ַא זיא טָא ןוא

 ,1942 .טּפעס ןט-28 םעד ,קיטנָאמ ,עיאקע;,

 טָאה ןגרָאמירפ רעקידנגער רעמיואמ רעקיטנייה רעד,

 .לביטש-םעדיוב ןיימ ןיא ןציזנייא ןזָאלעג טשינ ןיוש רימ

 וצ ןוװרּפ םייב טלעק ןופ ןרעדיוש ןעמונעג רימ טָאה'ס

 -ַאװ רעד וצ ןעילוט ךיז ןיײגּפָארַא טזומעג בָאה'כ ,ןביירש

 לָאמסָאד .רעגערטווירב ןפיוא ןטרַאװ -- ןוא ךיק רעמער

 ,זירַאּפ ןופ לטרַאק טנַאקַאבמוא ןַא טכַארבעג רימ רע טָאה

 ןפיוא סערדַא-קירוצ ַא טימ טפירשטנַאה עטנַאקַאבמוא ןַא

 ןענעיל ןעמונעג ךיא בָאה .ךַאמצָאה עיסעמ ןופ ןעמָאנ

 -רַאה ביל רעד זַא ,ןענופעגסיורַא ךיג ןוא לטרַאק סָאד

 -ַאעט-ץעיענַאּפמָאק ןופ ךַאמצָאה רעטנַאקַאב-טלַא ,רעקיצ

 השמ . . . רַאפ סערדַא-קירוצ סלַא ןעמוקעג ץונוצ זיא רעט

 *! ןייטשלוש

 ץלַא ךָאנ זיא ןיקסילּפ זַא ,רָאװעג רימ ןרעוו לטרַאק ןופ

 ןוא דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא יורפ ןייז זַא ,רעגַאל ןיא

 רע .?דנַאטשוצ ןטכעלש ַא ןיא לָאטיּפש ןיא ךיז טניפעג;

 רעלדַאנ עינומ זַא ,הרושב עכעלקערש יד ןָא ךיוא טגָאז

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא

 : וצ טיג ןַאמרעקעב

 דערעייט רעד זַא ,העידי יד עקַאט ךיו טקיטעטשַאב טציא,

 רע .םינילת יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רעלדַאנ עינומ

 רע יװ םעדכָאנ געט ייווצ ,ןרָאװעג טריטסערַא יַאמ ןיא זיא

 רעטיירגעגוצ ַא רַאפ טעברַא ןַא רימ ייב טלעטשַאב טָאה

 רימ ייב ןייז טלָאזעג טָאה רע סָאװ ,גָאט םעד .עבַאגסיוא

 טלָאמעד טניז .ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא ,ןעמענּפָא סע

 יד -- רַאפעג ןיא יא ןבעל ןייז זַא ,טסוװעג ןעמ טָאה

 ןעמַאוצ ןעגנערבוצמוא םיא טלייאעגוצ ךיז ןבָאה םינילת

 .טישודק ערעדנַא ךָאנ טימ

 ! עינומ רעװַארב ,רערעייט ןיימ ,קנעדנָא ןייד דובכ,,

 -עגוצ ,עיִאקע ןיא רעטעװ סָאד קיטעמוא ,קירעיורט ,

 ?,ןטייז עלַא ןוכ ןעמוק טָאװ ,תועידי יד וצ טסַאּפ

 זיא רע זַא ,ווירב ַא ןיא ןייטשרַאפ וצ םיא טיג ןוז ןייז

 -עב .זירַאּפ ןיא גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעד ןיא קיטעט

 ןעָארד סָאװ ןרַאפעג עסיורג יד טליפ רעטָאפ רעד ,ןַאמרעק

 .ץלָאטש טימ ףיורעד רעבָא טריגַאער רע .ןוז ןקיצנייא ןייז

 : טנַאהרעביױא יד טָאה רעפמעק רעד ןַאמרעקעב

 טימ ךַארּפש עקיטכיזרָאפ ןייז ךיא ייטשראפ יאדוװַא . . ,,

 -ײטַאב רֶע וװ ,"ףליה רעלַאנָאיצַאנ, ןופ טייקיטעט רעד

 ןייז רַאפ ןייז לָאז ךיא קיאורמוא יו .וויטקַא ױזַא ךיז טקיל

 רע : ליפעג קידנקירירפַאב א רעבָא ןַארַאפ זיא ,לרוג

 טפלעה ןוא טפנוקוצ רעד ןופ ײמרַא ןַא ןופ טַאדלָאס ַא זיא

 סיורג םעד ןטיירגוצ ןבעל ןגנוי ןייז ןופ עקיזיר רעד טימ

 ,רעקינײּפ ןוא רעדרעמ ערעזדנוא רעביא ןובשח ןופ גָאט

 ".יובשח-רעקלעפ ןופ גָאט םעד

 סניקסילּפ זַא ,העידי יד ןָא טמוק רעטעּפש געט עכעלטע

 : טביירש ןַאמרעקעב .טיוט זיא יורפ

 בָאה ךיא ןוא ןפָאלש טנעקעג טשינ רעדיוװ בָאה ךיא . . + ,

 ןיימ ןיא בָאה ךיא .ןיקסילּפ עניגער ןגעוו טכַארטעג רעדיוו

 שטנעמ ןרעסעב ןייק טנגעגַאב טשינ ןוא ןעזעג טשינ ןבעל

 ןגָארטעג רעוװש טָאה סָאװ ,ביוט עליטש ַא .יורפ יד טָא יו

 ןיש טָאה סָאװ ,ןַאמ ןקנַארק ריא ןופ ,ןבעל ןופ ךָאי םעד

 ריא ןופ ןטעברַא טנעקעג טשינ ןרָאי רעקיטכיזדניווש סלַא

 ןעוועג זיא גניליירד רעד טָא .עלעבייל-השמ רעדורב ןרעייט

 ןופ ןעגנוגנידַאב יד וצ טסַארטנָאק ןקידנעיירש ַאזַא ןיִא

 עקיזָאדיד יוַא יװ ןעניוטש וצ זיא'ס זַא ,טייצ רעזדנוא

 ןייק ןיא רַאפרעד .ןטלַאהסיוא טנעקעג סע ןבָאה ןשטנעמ

 ַא ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה עניגער עטרַאצ יד סָאװ ,טשינ רעדנווו

 ןופ טלעװ ַא ןיא ןבעל טרעטַאמעג ריא וצ טכַאמעג ףוס

 !םזידַאס ןוא תועשד

 טֶא רַאפ ּפָאק ןיימ ךיא גייב רעיורט ןפיט ןיימ ןיא,

 -כעט עטסנעש-קיטסיײג יד ןופ ענייא ,יורפ-רעריטרַאמ רעד

 ןבעלכרוד טלָאװעג טשינ טָאה סָאװ ,קלָאפ רעזדנוא ןופ רעט

 ַא ןיא תוקידצ ַא רַאפ ּפָאק ןיימ גיב ךיא .דנַאש רעזדנוא

 ןטימ ןעמַאזוצ ןעור טשינ טעװ טולב ריא .םודס ןופ טלעוו

 ןופ גָאט רעד זיב ,ערעזדנוא םישודק ליפיוזַא ןופ טולב

 -סנָאמ רעצנַאג רעד ןעװ ,גָאט רעד ,ןעמוק טעװ טּפשמ

 דרֹע רעד ןופ טעװ ןכערברַאפ ןוא טולב ןופ ןינב רעזעורט

 ".ןרעוו טשיװעגּפָא

 זַא ,סעיינ יד ןַאמרעקעב טמוקַאב רעבמעווָאנ ןט-2 םעד

 ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא טָאה רע) ץרּפ ,ןוז רעקיצנייא ןייז
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 רַאפ סָאװ .ןרָאװעג טריטסערַא זיא (רעקיסַאלק ןסיורג ןכָאנ

 ! רעטָאפ ןכעלקילגמוא ןרַאפ ּפַאלק רעכעלקערש ַא-

 ןיימ טגיז טרעטיצעג ױזַא בָאה ךיא ןכלעוו רַאפ ,סָאד;

 -רַאפ רימ טָאה סָאװ ,סָאד ! ןעשעג זיא ,זירַאּפ ןזָאלרַאפ

 זיא ,געט עקיאורמוא ןוא טכענ עזָאלּפָאלש ליפיוזַא טפַאש

 ןיא זיא ןוז ןימ : טעטילַאער עקירעיַײרט ַא ןרָאװעג

 רימ טָאה טסָאּפ עקיטנייה יד ,ןרָאװעג טריטסערַא זירַאּפ

 טריטַאד עדייב ,לָאמַאטימ ךעלטרַאק ייווצ ענייז טכַארבעג

 ןופ סערדַא-קירוצ ןטימ ןבירשעג ןוא רעבָאטקָא ןט-28 ןופ

 .. .""צעטנַאס ַאל, הסיפת רעד

 : ןקיאורַאב וצ ןוז רעד ךיז טימַאב ךעלטרַאק ענייז ןיא

 : רעטָאפ ןייז

 בילוצ טולב זייב ןייק ןכַאמ וצ טשינ ךיז ,ךיד טעב ךיא,

 ןסע וצ בָאה ךיא ,ךעלקילגמוא ןייז וצ טייוו ןיב ךיא .רימ

 ַא ןבירשעג בָאה ךיא .ךעלקעּפ ןקיש רימ טעװ ןעמ ןוא

 ןַא ןרידנעמָאקער רימ לָאז רע ןַאלבעל סירָאמ וצ ווירב
 -רַאפ ךימ לָאז רענעי ,טניירפ ענייז ןשיווצ ןופ טַאקָאװדַא

 ...םורַא םישדח עכעלטע ןיא ,סעצָארּפ םייב ןקידייט

 ,הסיפת ןיא ָאד ןביילב לָאז ךיא רעסעב זיא רימ רַאפ,

 -עד ריקיזיר ךיא ןענַאװ ןופ ,יסנַארד ןייק ןייג וצ רעדייא

 רעגנערטש ןייק טשינ זיא םישזער רעד .ןרעװ וצ טריטרָאּפ

 ןעמוקסיורַא ךיא לעװ טומ ןוא טײקנטלַאהעגסיױוא טימ ןוא

 טעװ עקיזָאדסָאז זַא .סייו ךיא .עגַאל רעטכעלש ןיימ ןופ

 ךיז טספרַאד וד רעבָא ,ּפַאלק ןכעלקערש ַא ןבעג ריד

 ",ןקרַאטש

 : רעטייוו טביירש ןַאמרעקעב

 ,קיאֹורַאב וצ טימַאב ךיז ךיא בָאה גָאט ןצנַאג ַא...

 ףיט רעבָא ןעמעלַא טימ ןעלניימשטימ וליפא טוװרּפעג

 ןַימ ןגעו קנַאדעג םייב קיטייו רעפיט ַא טגָאנ ןצרַאה ןיא

 רע רעד וצ גָאלוצ סלַא ,עגַאל רעקירעיורט סדניק רעייט

 ץעגרע רעטומ ןייז ןופ עגַאל רעכעלקערש רעסָאװ טסייוו

 ןכעלרעדיוש-יצַאנ םעד ןופ תומוקמ עטנַאקַאבמוא ןיא

 .עּפָאריײא ץנַאג רעביא רַאמשָאק

 רַאפ ךיז טבייה טכענ-רַאמשָאק עזָאלּפָאלש ןופ עכָאּפע יד,

 ",ןָא יינספיוא רימ

 רעניילק ַא ןיא רע טקרעמַאב רעבמעצעד ןט-16 םעד

 ןופ רעטכָאט יד זַא ,גנוטייצ רעשיזיוצנַארפ ַא ןיא ץיטָאנ

 ,טדניירּפַאב קרַאטש ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ ,ַאלָאז לימע

 -רעטייוו יד ךיז רימ ןסיוורעד ךובגָאט ןופ .ןברָאטשעג זיא

 : םיטרּפ עשיטסירעטקַארַאכ עקיד

 טכעלטנפערַאפ יז טָאה ,רעבָא וינעד םינָאדװעסּפ ןרעטנוא,

 -רַאפ יז טָאה 1921 ןיא ןוא רעדניק רַאפ ןענַאמָאר עכיײרלָאצ

 -ָאפ ריא ןגעוו עיפַארגָאיב עטנַאסערעטניא ןַא טכעלטנפע

 ןייז ךרוד טלייצרעד ,ַאלָאז לימע, : לטיט ןרעטנוא רעט

 .?רעטכָאט

 ןטנַאקַאב םעד ,ןַאלבעל סירָאמ ןופ יורפ יד ןעוועג זיא יז,

 -יפָא לַאנרושז, ןופ רַאטערקעפ ןעװעג זיא סָאװ ,רעביירש
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 ףיוא ןעמוקעגמוא עלַא ,וז ןוא יורפ ןייז טימ ןַאמרעקעב
 .עיצַאטרָאּפעד

 ןופ רעטסעיש יד ןעוועג ךיוא זיא יז ."לעיס

 .אלָאז קַאשז

 -מוא ריא טימ טלמוטעצ ןצנַאגניא ךימ טָאה סעיינ יד,

 ךיא סָאװרַאפ ןרעװ רָאלק רימ טמענ טָא .טייקיטכירעג

 ןייז םִינּפַא .ןַאלבעל סירָאמ ןופ רעפטנע ןייק סנטצעל םוקַאב

 יו טכַארט ךיא .טרעטשעג םיא טָאה טײקנַארק סיורפ

 ןטלַא ןקיזָאד ןופ ץנעטסיזקע יד טציא טרעװ סע טרעװשַאב

 טנייה .טנוזעג ןטסעב םייב טשינ ךיוא ןיילַא זיא סָאװ ,ןַאמ

 . .. . לטרַאק ַא טקישעגּפָא ןענאלבעל וצ ךיא בָאה ירפ

 שינעגעגַאב עטצעל ןיימ ןגיוא יד רַאפ ךָאנ טייטש רימ,

 -קעװַא ןיימ רַאפ ןכָאװ עכעלטע ,ַאלָאז-אלבעל זינעד טימ

  ןימ ןֹופ גָאט רעטייווצ רעד ןעוועג זיא'ס .זירַאּפ ןופ ןרָאפ

 -רַאפ ןעועג ןיב ךיא ."עטַאל עלעג, יד ןוטנָא ןלעיציפָא

 רע טפור ןײגקעװַא םייב .ןַאלבעל טימ סעומש ַא ןיא ןעמונ

 : ןיירא יז

 ,טנַאה יד ןענַאמרעקעב ןקירד םוק ,זינעד -- ,

 ,טַיײצ-גָאטימ ןעוועג זיא'ס ,ךיק ןופ ןזיװַאב ךיז טָאה יז,

 ,טלכיימשעג ןוא

 ? עיצַארָאקעד ןיימ ןיא ,םַאדַאמ ,ךייא ךיא לעפעג יו -- ,

 טָא . . . טימרעד ןייז וצ ץלָאטש רָאג .ןייפ רעייז -- ,

 . -- טסירגַאב ךימ ןוא ןעמוקעגנָא טקנוּפ זיא רע -- ןוז ןיימ

 טײג ,עטַאל עלעג ַא טנגעגַאב רע וװ ןוא םורַא טנייה טייג

 יד ןקירד וצ ךייא רימ טביולרעד , : טגָאז ןוא וצ רע

 * , טנאה

 טָאה ןבעל ןטכעלש ןופ םינּפ טרעגָאמעגּפָא ,טרַאצ ריא,

 ,טייקנייש-טנגוי ריא ןופ ןרוּפש עקרַאטש ןטלַאהעגנייא ךַאנ

 ,לרעדורב ריא טימ ןעמַאזוצ דליב ןפיוא טייטש יז יװ טָא

 .. . םורַא ךעלטרעצ ייז טמענ רעטָאפ רעטבילַאב רעייז ןעוו

 יד ןשיװצ טשינ ךיוא יורפ עטרַאצ יד טָא ןיוש זיא טציא

 ןבָארגרעטנוא ןפלָאהעגוצ אמתסמ ָאד טָאה ךס ַא .עקידעבעל

 רָאטקָאד



 יז יו .ןבבעל עטכעלש סָאד ,טיצ ערעוװש יד ,טנוזעג ריא

 -גייה רימ וצ ווירב ריא ןיא טגָאלקעג רימ רַאפ ךיז טָאה

 : רָאי סקיט

 ,'1942 ןופ ןבעל ענדוקסַאּפ עשירַאנ סָאד,

 ,קעװַא טייג טייהשטנעמ רערעסעב רעד ןופ רענייא ךָאנ,

 יד .טנװעג םורַא ןעײג רעגנערב-קילגמוא ליפיוזַא ןעוו

 .טייקדנילב ריא ןיא קידתוירזכַא זיא רוטַאנ

 "! ןעקנעדנָא ריא דובכ,, .

 ןַאמרעקעב סָאװ ,העידי עדעי ,ווירב רעדעי זיא ױזַא טָא

 רע טריטיצ רעטעּפש ךָאװ ַא .הרושב עצרַאװש ַא ,טמוקַאב

 .זירַאּפ ןיא ךָאנ ךיז טניפעג סָאװ ,ןענייטשלוש ןופ ווירב ַא

 הנח ,רעקוצ לסָאי רעביירש יד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד טרָאד

 -רעקעב .רעגַאל ןיא ןענעז ארוגאניוו ךורב ןוא אקסלַאװָאק

 : טביירש רע .ןכָארבעצ ןצנַאגניא זיא ןַאמ

 ןופ קורדנייא ןרעטנוא ןיוש ךיא ןיב גָאט ןצנַאג ַא . . . ,

 ךיז טקעלּפטנַא ?טייקיטכיזרָאפ,, ןייז ןופ .ווירב ןקיזָאד

 ענעבילברַאפ עטלײצעג יד ןופ קיגַארט עצנַאג יד טרָאפ

 זיא טירט רעדעי ןעװ ,1942 ןופ ןענאראמ יד ,רעריטרַאמ

 .תושפנ תנכס טימ ןדנוברַאפ

 בוטש ןיא רימ ייב ןקיטנוז יד ןענָאמרעד סנייטשלוש,,

 -ַאב ַא סױרַא רימ ייב ןפור ,קירוצ רָאי ַא טימ זירַאּפ ןיא

 ןופ טסענ עטרעטשעצ יד ייוװ טוט סע .קיטייו רעדנוז

 סָאװ ,יורפ ןיימ ,םירבח ערעזדנוא עלַא רַאפ טײקמערַאװ

 סרעדנוזַאב ןוא ןעמעלַא ןעמענפיוא טּפַאשביל טימ טגעלפ

 זיא ריא טימ סָאװ טסייו רעװ טציא .ןענייטשלוש --

 "? ןעשעג

 טָאה סָאװ ,קילגמוא סָאד טליפעגרָאפ טלָאװ רע יװ ןוא

 : טרעיולעג ןיילַא םיא ףיוא ןַאד ןיוש -

 -טכַאנייװ ןקיטעמוא ןיא תורוש עקיזָאדיד ביירש ךיא?

 טשינרָאג ליו ךיא ןוא טימעג טמעלקרַאפ ַא טימ ,גָאט

 רַאפ וצ טיירג טפנוקוצ עטסטנעָאנ יד סָאװ ,ןטכַאדרט

 " ר ימ

 -עיורט ןייז טימ ,ןרַאמשָאק ענייז טימ טבעל ןַאמרעקעב

 טכערב רע רעבָא ,ךעלקערש טדייל רע .לזמ רעטיב ,קיר

 טסיירט רע .ןקילגמוא יד ןופ טסַאל רעד רעטנוא טשינ ךיז

 םעד ןײרַא יז ןיא טסיג ,ייז טריזינַאגרָא ,ןדיי עקימורא יד

 םעד -- דנַאב ןט:11 םעד ןיא .גנונעפָאה ןופ םַאזלַאב

 טבייה ,ךובגָאט ןייז ןופ -- ןטקידנערַאפ-טשינ ןוא ןטצעל

 ַא ןופ גנובײרשַאב ַא טימ 1943 רַאונַאי ןטשרע םעד ןָא רע

 ַא טימ  ,טנדרָאעגנייא טָאה רע עכלעוו ,גנורעייפ-רָאי-יינ

 תורוש עקיניא ןענעז טָא .םַארגָארּפ ןשירַארעטיל ןכייר

 ףדיי עטלגָאװרַאפ ןופ טנוװָא ןקידריװקרעמ ָא-םעד ןגעוו

 ןענעז תוחּפשמ .סנעמעוו ,ןכָארבעצ ןענעז ןעמייה סנעמעוו

 ןוא ןגיוא עשיפלעוו ןעמעוו ףיוא ,ןדיי עטגָאלּפעג ; עטרעטשעצ

 ןדעי זַא ןליפ עכלעװ ןוא קיריג ןרעיול ןייצ עשיפלעוו

 ...ןרעװ וצ טקוצרַאפ ייר רעייז ןעמוק ןעק טונימ עדעי ,גָאט

 -- ךָאד ןוא

 ןקידנערַאפ ןכָאנ ,טכַאנַאב 2 םורַא טגיילעג ךיז . . .,

 .םוקנעמַאזוצ-רָאי-יינ רעזדנוא

 -ַאב וליפא .טנוװָא םוצ טיירגעג ךיז רימ ןבָאה גנַאלנכָאוװ,,

 ןעקרָאיװעװ ןופ ןלַאירעטַאמ עשירַארעטיל טקישעגוצ ןעמוק

 ןעגנוגנידַאב עשילרעטסיוא יד ןיא .סינ ןופ ןטנַאמַאיד ןוא

 לקיטש ַא ןעוועג ךָאד סע זיא ןבעל-"ץנעדיזער,, רעזדנוא ןופ

 ןבירשעג ַא ןרעהוצסיוא ןדיי עפורג ַא רַאפ עיצקַארטסיד

 עניילק ַא ןעװעג זיא החמש יד .טרָאװ שידיי שירַארעטיל

 רימ ןבָאה תושפנ קילדנעצ ַא םיוק .בוטש ןיא ןענמלז ייב

 ,?ןסייברַאפ ןוא הקשמ לזעלג ַא ייב טכַאנ יד טכַארברַאפ

 ּוליפַא ךרודַא רעבָא ךיז טסייר טײקלַאער עשיגַארט יד

 וצ יוװ ,טלייצרעד ןַאמרעקעב .ןטונימ-בוט-םוי יד טָא ןיא

 -ורב ןייז ןעמוקעג זיא ,לטעטש ןבלעז ןיא טילּפ ןשידיי ַא

 ןענַאמרעקעב טזייו רעדורב רעד ןוא .רָאי-יינ ףיוא רעד

 -עגסיורַא םיא טָאה יורפ ןייז סָאװ ,ווירב עשידיי יירד

 ריא טימ ןזיא יז רעדייא ,עיוויטיּפ ןיא רעגַאל ןופ טקיש

 : דנַאלשטייד ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד דניק קירָאי-2

 .רַאדנַאשז רעטנַאקַאב ַא טכַארבעגסיױרַא טָאה ווירב יד;

 עגַאל רערעוװש רעד ףיוא יורפ יד ךיז טגָאלק ווירב יד ןיא

 -עגפיונוצ ןענעז סָאװ ,רעדניק טימ ןעיורפ ןסַאמ יד ןופ

 יד ןוא רעגנוה ןדייל ןעיורפ יד .ןקַארַאב יד ןיא טשטעווק

 ,סרעטומ ערעייז ןופ ּפָא יז טסייר ןעמ ןעוו ןענייוו רעדניק

 -נַאקַאבמוא ןַא ןיא,, זײװסעיטרַאּפ קעװַא טקיש ןעמ עכלעוו

 סע  ןוא ווירב יד ןיא ןייא ךיז רעה ךיא ."גנוטכיר רעט

 ןטצעל ןשינעעשעג יד ןופ דליב סָאד רימ רַאפ ףיוא טייג

 .?זירַאּפ ןשידיי ןפיוא םָארגָאּפ-יצַאנ רעטלַאק רעד ,רעמוז

 : טרעפטנערַאפ ךיז טלָאװ ןַאמרעקעב יװ ןוא

 ןביוהעגנָא בָאה ךיא סָאװ קידלוש טשינ ןיב ךיא . . . ,

 ןטכענ טייקידנפוליגב ןוא טייקידבוט-םוי רעד ןגעוו ןביירש

 עקירעיורט וצ ןכָארקרַאפ קידנליוו-טשינ ױזַא ןוא טכַאניײב

 רעקרַאטש זיא טעטילַאער יד .רעריטרַאמ ןופ ווירב עשידיי

 ,טנווֶא ןיא סָאװ ,ןפלעה טשינרָאג ךיוא ןעק ךיא .ךיא יו

 -לעזעג רעקידלמוט ַא ןיא יקוב ןבלעז םייב עקַאט קידנציז

 ַא ןופ גנוטיילגַאב ןיא ךיוא קידנעלמוט ןוא קידנדער ,טפַאש

 יד טליפעג טשינ ןפוא םושב ןיוש ךיא בָאה ,הקשמ לזעלג

 -עגפיוא רעדיװ טָאה רימ רַאפ .ךיז ןסעגרַאפ ןופ עיזוליא

 רַאפ זיא לרוג סנעמעוו ,ןוז ןיימ ןגעוװ קנַאדעג רעד טכיוט

 ןדעי ןריולרַאפ לייוורעד בָאה ןוא טנַאקַאבמוא יינספיוא רימ

 רעד טקעװרעד יינספיוא ךיז טָאה ןצרַאה ןיא .טקַאטנָאק

 ןענישרעד רעדיוװ זיא ןבעל סָאד ןוא טעמוא רעטקרַאטשרַאפ

 "?,טיײקיזָאלניז רעטפַאהלקע רעטעקַאנ ןייז טימ

 סױרַא טפור דַארגנילַאטס ייב ןוחצנ רעשיטעיווָאס רעד

 וצ ווירב ַא ןיא .געט ענעי ןיא ןעגנונעפָאה ןוא דיירפ ליפ

 זַא ,גנוגייצרעביא יד סיוא עקרָאיװעװ .וו טקירד ןענַאמרעקעב

 רעבָא טזייו ןַאמרעקעב .ןקידנע ךיג ךיז טעװ המחלמ יד

 ןעגנילק שיאיבנ יװ .טייקידװעעזרָאלק ןייז סױרַא ָאד ךיוא

 : רעטרעוװ ענייז טציא
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 -יק טעװ םעד ןגעוו ,רעטייוו יו רעטנענ זיא יאדווא...

 רימ טוָאלרעד "םזימיסעּפ,, ןיימ רעבָא .ןעלפייווצ טשינ רענ

 ייב ןיוש ןטלַאה ןעיײמרַא סרעלטיה זַא ,ןביילג טשינ טרָאפ

 ,המשנ תאיצי

 -רויס,, יילרעלכ ןסילשסיוא טשינ ןפוא-םושב לי ךיא,

 ןלעטשסיוא .ןענעכער רָאנ ,ךעלגעמ ןענעז סָאװ ,"ןזירּפ

 ןטימ קידנעייג ,רַאפרעד .טשינ סָאד -- "ןזירּפרויס,, ףיוא

 -בַא לעטש ךיא לייװ .ןרעיוד ךָאנ סע טעװ ,"געוו ןכיילג ,

 עסיורג ןענעז סָאװ ,"ןבייל-םי יד ףיוא סיוא טשינ טולָאס

 ףיוא זיולב ןכער ךיא .ןצנערעפנָאק ...ףיוא ןטסילַאיצעּפס

 ףדַארַאּפ טנייפ טָאה סָאװ ,גנוריפ-רעטילימ ןוא קלָאפ םעד

 דלַאב ןיוש סָאװ ,קלָאפ ַא .אנוש םעד ןגָאלש ןופ טלַאה רָאנ

 ןייא ןיק ןבעגעג טשינ אנוש םעד סע טָאה טייצ רָאי 2

 םעד ףיוא ..רעטניװ טשינ ןוא רעמוז טשינ ,עזיוּפ העש

 ָאד זיא'ס) לרוג רעשירָאטסיה רעד ןלַאפעגסיוא זיא קלָאפ

 -רַא לקיטש סָאד ןילַא ןוט וצ (עטכישעג רעד ןיא טָאג ַא

 ,טסעּפ רעכעלקערש רעד ןופ טלעװ יד ןקינײרוצּפָא ,טעב

 סָאד לעיצעּפס ןוא טייהשטנעמ יד ןעגנערבמוא לי סָאװ

 -ער םייב ךיז ךיא ןכער טקַאפ םעד טימ רָאנ .קלָאפ עשידיי

 .רעגנעל ןרעיודעג סע זומ רַאפרעד ןוא ןובשח םעד ןרילוג

 טשינ ןלעװ "םיפתוש, יד ;ןגָאז רימ טעװ ריא ,סייוו ךיא

 -עּפשרַאפ טשינ ייז ןלעוװ יאדווא ...ןעמוק וצ ןקיטעּפשרַאפ

 רעשיטירב רעד .חבשל ונילע םייב ןטלַאה טעוו'ס ןעוו קיט

 ןעו ,טעגרהעג םיא רַאפ ןרעװ ערעדנַא סָאװ ,לזמ טָאה בייל

 ! ןלַאפרַאפ רָאנ .ץַאק ַא ןרָאװעג ביל ןופ טלָאװ ,טשינ

 -ירש ןוא "רעטער, סלַא ןעמוק טרָאפ רעבָא ןלעװ "יז ,

 רָאנ ."גנונעדרָא ןכַאמ,, ןעמוק ןלעוװ ייז ."ילַאכַאּפ ימ,, :ןע

 עטסקיטכיו סָאד .םעד ייב ןטלַאה ןיוש רימָאל .טשינרָאג

 "!אנוש םעד ןגָאלש :זיא טנעמָאמ ןקיטציא םייב

 רַאפ ּפַאלק רעשירפ ַא -- 1943 רַאורבעּפ רעט-16 רעד

 עיצַאטרָאּפעד רעד ןגעוו ךיז טסוװרעד רע :ןענַאמרעקעב

 עקידרעטייוו יד ןבירשעג ןענעז רעצ לפיוו טימ .ןוז ןייז ןופ

 ןוז רעקיצנייא ןייז זַא ,טסייו סָאװ ,רעטָאפ ַא ןופ תורוש

 -רָאג טימ םיא ןעק רע זַא ןוא הטיחש רעד וצ טריפעג :?רעוו

 : ןפלעה טשינ

 זיא סָאװ ,לטרַאק-סגנונעגעזעג סנוז ןיימ זיא טָא ןוא.

 רוזנעצ רעד ןופ ןעלּפמעטס טימ ןעמוקעגנָא טנייה זדנוא

 טימ ,רעביפ-עזייר ןוא שינעלייא זיא ןבירשעג ,יסנַארד ןיא

 : תורוש עכעלטע רעדעפיילב

 .1943 ,רַאורבעּפ ןט-2 םעד ,יסנַארד,

 ! עטַאט רערעייט ,

 ןַא ןיא ןגרָאמ ּפֶא רָאפ ךיא זַא ,ןדלעמ וצ ריד בָאה ךיא,,

 בָאה ךיא זַא ,קיאור ןייז טסנעק וד .גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא

 ןוא ךיוא וד זַא ,רעכיז ןיב ךיא .לַארָאמ עטוג ַא ןוא טומ

 קידנשוק ריד ,קידנע ךיא .ןעז ןכיגניא ךיז ןלעװ רימ זַא
 .קרַאטש

 ,"ץרּפ ןוז ןייד
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 : לָאמ יירד טימ הרוש ַא ָאד זיא ףוסל,

 ! שזַארוקַ! שזַארוק !שזַאריק.

 וצ ידכ אמתסמ ןענעז ןעיירשעגסיוא יירד עקיזָאד יד...

 טעװ רע זַא ,טסוװעג טָאה רע סָאװ ,קיטייו םעד ןביוטרַאפ

 ןגייא ןייז ןביוטרַאפ וצ ףיוא רשפא זיא'ס ...ןפַאשרַאפ רימ

 ."טומ,, ןטרזחעגרעביא ןייז ץָארט ,קילגמוא

 ןיא רעטקיטשרַאפ רעמ ַא קיטייו רעד ןיוש זיא טנייה,,

 טשינ ןיוש זיא קילגמוא סָאד .ןרערט ןייק רעמ ָאטשינ .ךיז

 -כעלדימרַאפמוא ןַא ,םזילַאטַאפ ַא .טכירעגמוא ןעמוקעג

 ךיז בָאה ךיא .ץענ רעייז ןיא ןיײרַא זיא ןוז ןיימ טניז ,טייק

 ןשינעדערנייא סנוז ןיימ טימ ןגיוורַאפ טזָאלעג טשינ לָאמניײק

 "עד עמ טשינ טעװ ןעמ, -- זַא ,רעטרעוו-טסיירט ןוא

 ךיז ןעמ ןעק טנעה ערעיײז ןופ זַא ,סייו ךיא .?ןריטרָאּפ

 .ןעײרדסױרַא טשינ

 רַאפ .גנילירפ רעד ןָא טקור סע לייוװ ,ןרעטיצ ןדיי..,,

 טשינ ךיוא גיוט סע ,תמא .גנילירפ רעד טשינ גוט ןדיי

 ןצנַאגניא גיוט ןדיי רַאפ ,רעמוז רעד טשינ ןוא רעטניוװ רעד

 טוג זיא גנילירפ .טלעװ רעד ףיוא ןבעל יײז סָאװ ,טשינ

 רַאפ טשינ רעבָא ,ןטעָאּפ -- ןוא ךעלרָאּפ עטבילרַאפ רַאפ
 1 יייעשידיי ןייק

 ןעוו ,געט ערעווש יד ןופ םענייא רעביא טנייה בעל ךיא,

 ,קנַאדעג ןיא גנושימעצ ַא .ּפעלק עשילַארָאמ םוקַאב ךיא

 ןענעז סָאװ ,ווירב יד ןעייל ךיא .ןרירטנעצנָאק וצ ךיז רעווש

 ,לָאמַאטימ .טשינרָאג ,ךיז טכַאד ,םענַאב ןוא ןעמוקעגנָא טנייה

 -יזָאלניז ַאזַא סעּפע .המשנ רעד ףיֹוא טייקטסופ ַאזַא סעּפע

 ..."ךיז םורַא טייק

 ,טליפ סָאװ ,סנַאמרעקעב געט עטצעל יד ןָא ךיז ןקור סע

 ץלַא םורַא ןעיײג סע .םיא םורַא רעגנע ץלַא טרעװ סע זַא

 לסיב טשער סָאד ןעמענ טייג ןעמ זַא ,ןעגנַאלק ערעצרַאװש
 ןפיול וצ וװ ןַארַאפ טשינ ןיוש .ןײרַא ןרעגַאל יד ןיא ןדיי

 רע .קיאור ךָאד טביילב ןַאמרעקעב .ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןוא

 טיירג סע סָאװ ,רָאלק טעז רע שטָאכ ,עקימורַא יד טסיירט

 .ךיז
 רעטצעל רעד .1943 רַאורבעפ רעט-22 רעד זיא טָא ןוא

 ןדיי זַא ,טנכייצרַאפ רע .יירפ רעד ףיוא סנַאמרעקעב גָאט

 רעייז זיא רעגַאל ןרַאפ ארומ יד , .קערש ןיא םורַא ןפיול

 ןוװרּפ ןדיי ."ןעמוק טגעמעג ןיוש טלָאװ העושי יד .סיורג

 טביירש רע .םיריוטקָאד ןופ ןטַאקיפיטרעס ןכוז ,ןרעצ ךיז

 םיא טימ רעטעּפש זיא סָאװ ,גרעװדנַאג ןמלז ןכש ןייז ןגעוו

 : ןרָאװעג טרינרעטניא ןעמַאזוצ

 -יא םיא ןענמלז טימ טעברַא ערעווש ַא טַאהעג בָאה ךיא ,

 ,סָאד זַא ,קערש ןייז ןיא רעביא טביירט רע זַא ,ןגייצוצרעב

 םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא זיא טיירגעגוצ זדנוא רַאפ טרעוו סָאװ

 ץלַא טביילב ןמלז ...עיניל יד ןרעטכיילרַאפ טשינ רעדָא ,ָאי

 *...רענעקָארשעצ ַא
 עטייווצ יד .ןכירטש עטיירב טימ הרוש ַא ןַאד טמוק סע

 -טעלב עקידרעטייוו יד ןוא קידייל זיא 200 טייז ןופ טפלעה



 -טעלב עסייוו יד ףיוא ןקילב רימ .קידייל-סייוו ןענעז ךעל

 -ימת ןָא זדנוא ןקוק ייז יוװ ,סיוא ךיז טכַאד סע ןוא ךעל

 ןטלָאװ ייז יװ ןוא טייקידייל רעייז ןופ טרעדנווורַאפ קידתומ

 ,סָאבעלַאב רעייז ןופ רעדעפ רעד ףיוא טרַאװעג ץלַא ךָאנ

 יז ןוא סקניל ףיוא סטכער ןופ ןפיול ייז רעביא לָאז סָאװ

 ןלָאז סָאװ ,תויתוא עקידכעלייק עסיורג יד טָא טימ ןקעדַאב

 ...ןענָאמ ןלָאז סָאװ ,ןקעװ ןלָאז סָאװ ,ןעיירש
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 טלעטשענּפָא טשינכָאנ ךיז טָאה ךוב-גָאט סנַאמרעקעב

 -ורבעפ ןט-22 םעד ,טסערַא ןייז ןופ גָאט ןיא .200 טייז ףיוא

 -ַאב ַא רענייז וצ ,עיאקע ןייק ווירב ַא סױרַא רע טקיש ,רַא

 .ןענמלז ןופ יורפ יד גרעװדנַאג עשטנח ,רעטנַאק

 : רעטרעוו יד טימ ןָא ךיז טבייה ווירב רעד

 ,טנוװָא 9 ,1942 רַאורבעּפ ןט-23 םעד קיטסניד ,קידאוד,

 -עג לָאמַאטימ ךיז טָאה ךוב ןיימ ןיא עטכישעג לטעלב ַא;

 ףיוא ,סָאד ןעשעג ןיא לָאמניא טימ ,רעביא-שימ ַא ןבעג

 ,גנַאל ױזַא ןיוש ךיז טכיר ןעמ ןכלעוו

 . ..קידאוד רעגַאל ןיא ךיז ןיפעג ךיא;;

 ןעמַאזצ ,טסערַא ןייז ןופ גנוביײרשַאב יד טמוק ָאד ןוא

 -טעטש עקימורַא יד ןיא ןוא ףרָאד ןיא ןדיי ליפ ןופ םעד טימ

 .רעפרעד ןוא ךעל

 : ןָאסקענ ןופ רע טביירש ןט-25 םעד

 .ןביירש וצ ךייא טייהנגעלעג עכעלגעמ עדעי סיוא ץונ ךיא.

 -נָא ךייא וצ טעװ ןביירש ןיימ ןופ סעּפע זַא ,ןפָאה ליוו ךיא

 .ןעמוק
 ןופ ךיא לעװ לָאמסָאד זַא ,ןגָאז זיולב ךייא לעװ ךיא.

 טימ ןעז ןכיגניא ךיז לע ךיא .סױרַא טשינ טנעה ערעייז

 ,לרוג םעד ןדיימסיוא טלָאז ריא ,ערעייט ,טעז .ןוז ןיימ

 טשינ זיא'ס לייוו ,ךוב-גָאט ןיימ רעמ טשינ ביירש ךיא....

 .ןעגנוגנידַאב יד ןיא ךעלגעמ

 ןבירשעג ווירב עקידרעטייוו יד ךיוא רעבָא ןענעז שיטקַאפ-

 ןענעז ייז ;װירב עכעלנייועג יװ רעמ ןענעז ייז זַא ,יװַא

 -טעלב עטסלופטרעוו יד ןדליב ןוא ןטנעמוקָאד עקידריווקרעמ

 2 ,רַאורבעפ ןט-26 םעד .ךוב-גָאט סנַאמרעקעב ןיא ךעל

 : ָאזערטנָאמ ןופ רע טביירש גָאטייב

 .ךיז טּפעלש ןַאװַארַאק רעזדנוא יװ ,גָאט ןט-4 םעד ןיוש,

 .ברַאט רַאפ ,טנגעג-ןעענעריּפ רעד ןיא טציא ךיז ןעניפעג רימ

 יד .סריג :ליצ רעזנוא וצ ךעלעמַאּפ ךיז ןרעטנענרעד רימ

 ,עטוג ץנַאג ַא זדנוא ןופ לייט ןטסערג םייב זיא גנומיטש

 ןבָאה רימ סָאװ ,סעבָארּפ ערעװש יד ףיוא טקוקעג טשינ

 עטשרע עדייב ןוא ןרעגַאל ייווצ טימ טכַאמעגכרוד ןיוש

 :טמוק סע סָאװ ,םעד ןופ ןרעטסומ ןעוועג ןענעז'ס .טכענ

 -ענ טשינ ליױמ ןיא ןעק ןעמ סָאװ ,ןסע ,ץומש עכעלקערש

 -נַאהַאב עלַאטורב .םילכ ענרעכעלב עטרעװַאשזרַאפ .ןעמ

 ,געוו ןגנַאל ןפיוא יװ ,ןקַארַאב יד ןיא גנוכַאװַאב ןוא גנולד

 טיִג ץלַא סָאד .ןטידנָאב עטסערג יד טכָאװָאב ןעמ רָאנ יו

 רעבָא .זדנוא רַאפ ךיז טיירג סע סָאװ ,םעד ןופ דליברָאפ סָאד

 .טוג טביילב לַארָאמ יד

 ןבעל טציז סָאװ ,םירמוש יד ןופ םענייא טימ קידנהנעט,

 : םיא ךיא גָאז ,רימ

 .ןריזילַארָאמעד וצ זדנוא ןבעגנייא טשינ ךיז טעװ יז,

 ."ןקינייּפ זיולב זדנוא ןענעק ייז

 ןיימ טנכייצעגסיוא טציא ײטשרַאּכ ךיא .סע זיא יװזַא;

 ךיא .לַארָאמ רעטוג ַא טימ ךימ ןטסיירט ןופ רעטרעוװ סנוז

 ךיא .קלָאפ רַאברעדנוװ ַא ןענעז ןדיי זַא ,עשטנח ,ךייא גָאז

 .?ןעמַאנסיוא עקינייא ןופ ץוח ַא ,ייז ןופ תחנ בָאה

 טיוט םעד ןגעקטנַא טייג ןַאמרעקעב ץלָאטש יװ ,קיאור יו

 ענייז ןגעװ טדער רע עביל ןוא טייקלדייא לפיוו טימ ןוא

 ! עטלייטרוארַאפ םיא טימ יד ,רעדירב

 -ַאמרעקעב ןופ גנַאלרַאפ רעטצעל רעד טמוק רעטייוו ןוא

 : ןענ

 ךייא ןופ ןבָאה ךָאנ לעװ ךיא ביוא ,טשינ סייוו ךיא . , , ,

 ןעייגעצ ןגעוו ערעזדנוא ביוא ,ןלַאכ עלַא ןיא רָאנ .רעפטנע

 זיא'ס זַא ,ןגָאז וצ קיטיינ זיא ,רעביא טביילב ריא ןוא ךיז

 ןיב ךיא זַא ןרעה טעװ ריא ביוא רעגַאב רעקיצנייא ןיימ

 -יא יז טעװ ריא ..ןטפירש עניימ ןעװעטַאר וצ -- ָאטשינ

 ."רעביירש עשידיי ןבעגרעב

 ,ןבירשעג זיא ווירב רעד רעכלעוו וצ גרעװדנַאג יורפ יִד

 :עג טָאה יז .טריפעגסיוא קילײה האווצ סנַאמרעקעב טָאה

 םיבתכ ענייז ןעניפעגוצּפָא ןעגנואימַאב עטסערג יד טכַאמ

 ןענעז ןטפירש עטכוזעגּפָא יד ןופ לייט רעטסערג רעד ןוא

 .ןרָאװעג טעװעטַארעג ריא קנַאדַא

 ,רעביירש עשידיי יד ףיוא בוח רעקילײה ַא טגיל טציא

 -עב ןבעגוצסיורַא טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ףיוא יו

 .רעכיב-גָאט ענייז לכ-םדוק ןוא ,קרעװ סנַאמרעק

 סריג רעגַאל ןטסוװַאב ןופ ץרעמ ןט-1 ןופ ווירב ַא ןיא

 ןגעוו טלייצרעד רע .טרָאד ןבעל סָאד ןַאמרעקעב טרעדליש

 -עגכרודַא טרָאד ןבָאה סע ןכלעוו ,טרעצנָאק ןשילַאקיזומ ַא

 טסיטרַא רעטמירַאב ַא, יז ןשיװצ ,ןטסיטרַא עשידיי טריפ

 םיא טָאה סרעדנוזַאב ."רעטַאעט-המיבה ןשיערבעה םעד ןופ

 םעד שילָאבמיס טרעדלישעג טָאה סָאװ,, רעמונ ןייא טרירעג

 ןופ סעכָאּפע ערעטצניפ עלַא רעביא תולג ןשידיי ןקיבײא

 געוו-סנדייל רעשיגַארט רעד ,עטכישעג-רעריטרַאמ רעזדנוא

 -ּפָא ןַא ןעוועג זיא ריפסיוא רעד רעבָא .קלָאפ רעזדנוא ןופ

 לופ ןעוועג ןיב ךיא זַא ,ןגָאז וצ קיטיינמוא .רעשיטסימיט

 ,ץרַאה סָאד טמעלקרַאפ ךעלקערש טָאה רימ .ןרערט טימ

 יןענייו ןדיי ערעזדנוא ןופ ךס ַא יװ קידנעעזוצ

 =- רעטייו רֶע טביירש -- רעטרעוװ סיוא טלעפ רימ...,

 ןטימ ןעמענמורַא טנעק ריא ןעו ,ןרעדליש וצ ץלַא סָאד

 טרעטייל סָאװ ,וויטקעלָאק ַא ןופ ןדייל יד ליפעג ןוא קנַאדעג

 -ענַאב טשינ ,סָאװרַאפ קידנסיו טשינ ,קילגמוא ןיא ךיז

 ּוצ םיא טְגְניווִצ עטְכיִשעג יד סָאװ ,לָאר יד רשפא קידנעמ

 ,?ןליּפש
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 ,סנַארד ןייק טקישעגּפָא ןַאמרעקעב טרעוװ סנגרָאמוצ

 ופ ,וירב עקינייא ּפָא רע טקיש טרָאד ןופ .זירַאּפ ןבעל

 סָאד ןבירשַאב טרעװ טרָאד .ןעמוקעגנָא זיא רענייא עכלעוו

 ,רעגַאל ןקיזָאד ןיא ןדיי עטּפשמרַאפ יד ןופ ןבעל עשיגַארט

 .םוניהג רעציוושיוא םוצ רעמיצרעדָאפ סָאד זיא סָאװ

 ןבירשעג ,סנַאמרעקעב ווירב רעטצעל רעד זיא טָא ןוא

 :ץענערג רעשטייד-שיזיוצנַארפ רעד ייב ןפרָאװעגסיױרַא ןוא

 .ירפ 11 ,1943 ץרעמ ןט-6 םעד תבש .,גוצ ןיא,

 ןיימ ןפרָאװעגסױרַא רעטצנעפ ןכרוד ךיא בָאה סָאװ רָאנ;

 יסנַארד ןופ ווירב ןקיטכענ

 טיג ןוא ףיוא םיא טבייה עלעגניי א יװ ןעזעג בָאה ךיא.,

 ךיא .טנַאה רעד טימ רימ וצ טסירג סָאװ ,רעטומ ןייז םיא

 רימ זיא .ןעמוקנָא ךייא טעװ ווירב רעד זַא ,רעבירעד ףָאה

 רימ רעמ סָאװ לייוו ,ןצרַאה ןפיוא רעגנירג לסיבַא ןרָאװעג

 . ץלַא ,רעקינייּפ ערעזדנוא ןופ ןצענערג יד וצ ךיז ןרעטייוורעד

 ,טסערּפ סָאװ ,טעמוא רעד זיא'ס ,ןצרַאה ןפיוא זיא רערעוװש

 ..זייב ןוא טייקדליוו ליפיוזַא ךיז םורַא טעז ןעמ ןעוו

 טקעוועגפיוא זדנוא ןעמ טָאה רעגיײזַא 4 םורַא ,גָאטרַאפ,,

 יו ןגעלעג זיא ןעמ ןכלעװ ןיא ,ץומש ןכעלקערש םעניא

 ןַאב רעד וצ ,ןרַאקָאטױא ןיא ןבירטעג ,ןלַאטש ןיא תומהב

 -וצ ,ןָאגַאװ ַא ןיא ןשטנעמ 50 וצ טקַאּפרַאפ תויח יװ ןוא

 3 ףיוא טיורב ָאליק ןבלַאהטרעדנא םענייא ןדעי קידנליײיט

 ,ץעמ יוװ רעטייוו עקַאט ןרָאפ רימ זַא ,טזײװַאב סָאד .געט

 ןייק טשינ ךיז טכַאמ זדנוא ןופ רענייק .ןליוּפ ןייק ךעלגעמ

 ךיז ןעק ןעמ .טרַאװרעד זדנוא סָאװ ,םעד ןגעו סעיזוליא

 ןלעװ ,ןטעברַא ןענעק סָאװ ,יד רעבָא .ןטסגרע ןפיוא ןטכיר

 ,ןטלַאהסיוא רשפא

 -ַאּפ ןופ ,רָאי 71 ןופ דיי ַא טציז ןָאגַאװ ןיא רימ ןבעל,

 -קערש רימ טלייצרעד רע .קירוצ שדוח ַא טימ ןעמונעג ,זיר

 ןובשח ַא ןבעגוצּפָא ךיז רעווש טציא ללכב זיא'ס .ןכַאז עכעל

 ןופ ,ןדיי עלַא ןופ ןיימ'כ ,רערעזדנוא עידעגַארט רעד ןופ

 .ודנֹוא יבגל ןכערברַאפ ןכעלביײרשַאבמוא םעד

 -רעדיוש ןלייצרעד ןוא ןיירַא רימ ןיא ןדער ןדִיי יד . . . ,

 ףןביירש טשינ ןעק ךיא זַא ,טפיול גוצ רעד .ןכַאז עכעל

 למיה םענרעיילב ַא טימ גָאט רענרומכ ַא .טלַאק זיא'ס,

 קיצפופ וו ,ןָאגַאװ-סקילגמוא רעזדנוא ןיא ןײרַא טקיק

 .ץומש ןיא ,שוּפיע ןיא ןוא טפול ןָא ךיז ןקיטש ןשטנעמ

 -נייה ןיימ ןגעוו טכַארט ךיא ןוא ,טימעג ןפיוא טקריוװ סָאד

 טניז ךָאװ ַא טימ רָאי 17 .ךיירקנַארפ ןיא גָאט ןטצעל ןקיט

 .ךיירקנַארפ ןיא ןייז טשינ ןיוש ךיא לעװ ןגרָאמ .ָאד ןיב'כ

 עלַא ןגעו שפנה ןובשח ןטצעל ןיימ טציא ךַאמ ךיא,

 -עפַאה עניימ עלַא ןגעוו ,זירַאּפ ןיא ןבעל ןיימ ןיא ןּפַאטע

 קיטסייג יוװ םעד ןגעװ ,ןעגנוכיירגרעד ןוא תומולח ,ןעגנונ
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 -רעד ןיא ןוא גנולקיװטנַא רעלופ ןיא ךיא ייטש ןעמונעג

 ןרעװ טציא טעװ סָאװ .טפנוקוצ רענייש ַא ףיוא גנוטרַאװ

 -יא ךיא לעװ ?ןטעברַא ןוא ןעגנוכיירגרעד עניימ עלַא ןופ |
 ...?ןבעלרעב

 דָאירעּפ ןטצעל ןגעוו טכַארט ךיא .רעדיוװ טריר גוצ רעד,

 ןיימ ,רערעזדנוא ןברוח רענײמעגלַא רעד .ןבעל ןיימ ןיא

 רעכעלנעזרעּפ ןיימ ,טפנוקוצ רעד רַאפ טעברַא עקידתונשקע

 .ןכערבוצנייא ןזיוװַאב טשינ רעבָא ךימ טָאה סָאװ ,ןברוח

 ףָאה ךיא ןוא ,ןכָארבעגנײא טשינ לייוורעד ןיב ךיא ,ןיינ.

 .ףוס ןזיב ןייז וצ טשינ סע

 ,ווירב םעד ןפדַאװסױרַא ךָאנ ליוו ךיא לייוו ,קידנע ךיא,

 ,טכַאנ יד וצ טלַאפ סע רעדייא

 .קילג ךס ַא ךייא שטניוו ךיא...

 .רימ ןגעװ טכַארט ַא טיג טייצ וצ טייצ ןופ,,

 עידַא;

 יב א;

 ערעדנַא יד טימ ןענַאמרעקעב טָאה "גוצ-סקילגמוא,, רעד

 -לייצעג יד ןופ רענייק .ץיוושיוא ןייק טריפעגקעווַא םישודק

 ,ןעזעג טשינ לָאמנייק םיא טָאה טרָאד ןופ ענעמוקעגקירוצ עט

 ןלָאז ייז .גוצ ןקיזָאד ןופ םענייא ןייק טשינ ןוא םיא טשינ

 ןרָאװעג טריפעגקעוַא ץיוושיוא ןייק םוקנָא םייב ךיילג ןבָאה

 יד טַאהעג טשינ וליפא טָאה ןַאמרעקעב .רעמַאקדזַאג ןיא

 רענייז קנַאדעג רעטשרע רעד --- ןוז ןייז ןעז וצ טייקכעלגעמ

 ..ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע תעב

 לָאמ ןטסקילָאצמוא םוצ ןיוש ןעייל ךיא ...ןַאמרעקעב ןרהא

 ךיז ןעמענ ווירב ןופ תויתוא יד ןוא ,ווירב ןטצעל ןייד

 ,טעלָאיױװ ,ץרַאװש .ןרילָאק יילרעלכ ןעמוקַאב ,ןגעװַאב

 ףרעמַאלק ,םורא ךימ יז ןעמענ רעייפ רעקיטש יװ ...טיור

 ןוא ,רימ ןיא ןענערב ןעמענ ,ןָא ןצנַאגניא ךימ ןליפ ,ןקיטש

 : טדיז רימ ןיא ץלַא

 '! המקנ

 ! ןַאמרעקעב ןרהא רערעייט ,ריד רַאפ המקנ

 יד רַאפ המקנ ,ערעזדנוא םישודק ןענָאילימ יד רַאפ המקנ

 .רעדניק ןוא םינקז יד רַאפ ,עקנַארק ןוא ןעיורפ

 ןיא המקנ ןוא ץיוושיוא ןפַאשַאב ןבָאה סָאװ ,יד ןיא המקנ

 .ץיוושיוא ןעיײנַאב ןליוו סָאװ ,יד

 ,ןוטּפָא טשינ ךיז ודנוא ןופ רעייפ עקיליײה עקיזָאד סָאד לָאז

 ןכלעוו -- ןַאמרעקעב ,רענייד םולח רעקיטכיל רעד גנַאליװ

 רעד זיב ,םענייד ץרַאה םענייר-לָאטשירק ןיא ןגָארטעג טסָאה

 גנַאליװ -- טקיטשרעד טשינ סע טָאה רעמַאק-רעלטיה ןופ זַאג

 -רַאפ טשינ זדנוא ךרוד טעװ רענייד םולה רעקיטכיל רעד טָא

 .ןרעוו טכעלקריוו



 וטפירש סנאמרעקצב ורהא זופ

 * ףיוא טייג ןבעל א ,: ךוב םענופ

 סנייא לטיּפַאק

 טמעדעפעגנייא טרעוו םעדָאפ רעד

 ןטכער ןפיוא טגיל סָאװ ,עקסַאלדָאּפ עלאיב לטעטש סָאד

 םייב טָאה ,קסירב ןא ץעלדעש ןשיװצ ,גוב ךייט ןופ גערב

 -ורכז יד ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןטשטנעבעג רעזדנוא ןופ בייהנָא

 "נא ןופ טדיישעגרעטנוא ךיז טשינרָאג טימ ,ןָא ךיז ןבייה תונ

 .םיוג קינייװ ןוא ןדיי ךס ַא : ךעלטעטש עשידיי-שיליוּפ ערעד

 -וק ןוא רעפרעד עקימורַא יד ןיא ךעלנייוועג ןעניווו םיוג לייוו

 ןפיוקרַאפ וצ גָאט-דיראי ַא ןיא ןײרַא לטעטש ןיא זיולב ןעמ

 רַאפרעד ןוא רעניה רָאּפ ַא ,לפָאטרַאק ץרעק ַא ,ןרָאק לסיב רעייז

 .ןעלקיטרַא עקידלטעטש ןפיוקנייא

 ,ךעלסעג עקיטָאלב עלַאיב טגָאמרַאפ ,ךעלטעטש ךס ַא יװ

 ןַארַאפ .ןציה עסיורג יד ןיא רעמוז רָאנ סיוא ןענעקורט סָאװ

 -עלטע יד אנקמ ןענעז סָאװ ,טײלעמערָא עקידלטעטש גונעג

 ןעמ ןעמעוו רַאפ ,סעקישטשנָאילימ ,םיריבג עקידלטעטש עכ

 .ץרא-ךרד ןגעווטסעדנופ טָאה

 ןשיליוּפ ַא טימ עווקרעצ עשיסור ַא לטעטש ןיא ןַארַאּפ

 סנייא ןעייטש סָאװ ,שרדמ-תיב ַא טימ לוש ַא ,לָאישטשָאק

 -ַאבעלַאב ענייפ יד ןענעוװַאד לוש ןיא ,רעמ טשינ .ןטייװצ ןבעל

 -ייב ןיא ןוא .קלָאפ עטסָארּפ סָאד -- שרדמ-תיב ןיא ןוא םיט

 ןענעװַאד םייב בוט-םוי ןוא תבש ןדעי ךיז ןעמ טפערט עד

 .בירעמ ןוא החנמ ןשיװצ קיטילָאּפ ןעמ טסעומש

 ןיא ןוא עטָאלב ןיא ןעקנוזרַאפ לטעטש סָאד זיא רעטניוו

 ןטיירב ןפיוא קרַאמ ןיא גרַאװגנוי טריצַאּפש רעמוז .טלעק

 תבש .לדעס-קרַאמ ןיא --- רעדָא ,טַארטסיגַאמ םייב ,רַאוטָארט

 ןפיוא ,לטעטש ןרעטניה ןריצַאּפש ךיז ןעמ טזָאל ןסע ןכָאנ

 ןקרַאּפ עשיצירּפ ךיז ןעניפעג ָאד רָאנ ,ייסָאש רעשטירזעמ

 ,טיוו ןופ ןדמערפ ַא ןקעמשרעד טניה עזייב .ןצַאלַאּפ טימ

 .רעייגייברַאפ ןפיוא ןציירנָא ייז טעװ ןעמ זיב טשינ ןטרַאװ

 -ובלמ יד ּפָא ןדניש ,ןדמערפ ןפיוא ךיז יז ןפרַאװ החיצר טימ

 .ןגָארטוצּפָא טשינ ךיז טזייװַאב ןעמ ביוא ,םיש

 געוװ רעד זיא ,יײסָאש רעקסירב ןפיוא ,טייז רעטייווצ רעד ןַיא

 ןעוו ,קידוועקערש לסיבַא רָאנ זיא רע .ךעלרעפעג ױזַא טשינ

 סָאװ ,םלוע-תיב ןשידיי ןטלַא םעד ןייגוצייברַאפ סיוא טמוק סע

 ןפיוא גנַאל ןיוש ןעמ טבָארגַאב ןבָארגַאב ; לופ גנַאל ןיוש זיא

 .םלוע-תיב ןסיורג םעיינ

 -ושמ-טָאטש : ןטייקידריווקרעמ ןייק טשינ ןלעפ עלַאיב ןיא

 ןָא ןעגנוי עליוו םתס ןוא םירסומ ,םיבנג ,רעלטעב ,םיעג

 טרעדנוזַאב יד רָאנ .טשינ לטעטש ןייק זיא לטעטש ַא עכלעוו

 ןרַאפ ןורכיז ןיימ ןיא טצירקעגנייא קינייװ ךיז ןבָאה ןּפיט

 ןיא ןסָאלפרַאפ זיא סָאװ ,ןבעל ןיימ ןופ רָאי קילדנעצ ןטשרע

 .לטעטש

 ןדנוברַאפ ךימ ןבָאה סָאװ ,םעדעפ יד ןענעז ןעמונעג ללכב

 טנעמָאמ םענעי ןופ ,ןרָאװעג ןסירעגרעביא ךיג ,לטעטש ןטימ

 -עגרעביא רָאי ןעצ וצ ךימ טָאה לרוג רעד ןעוו ,סע טסייה

 ּפַאטע רעטשרע רעד -- טָאטש רעסיורג רעד ןיא טצנַאלפ

 ךיז טרימרָאפ ןבעל סָאד וו --- ןײרַא טלעוו רעטיירב רעד ןיא

 -ַאב ץלַא וװ ,לטעטש ןיא יװ רעגייטש ןרעדנַא רָאג ַא ףיוא

 .םרָאפ ןוא ברַאפ ערעדנַא ןַא טמוק

 ראי ןעצ עטשרע עניימ ןופ תונורכז לסיבַא ,ןגעווטסעדנופ

 .ןורכיז ןיא טצעזעגּפָא ךָאד ךיז ןבָאה לטעטש ןיא

 ןטװעג טרעשַאב ךָאנ רימ זיא טירט-סנבעל עטשרע עניימ

 רָאי ןיא טרעדנוהרָאי ןט-19 ןכעלקילג ןופ ףוס םייב ןלעטש וצ

 ןיוש זיא תונורכז רַאפ םעדָאפ-ןעקנַאדעג רעטשרע רעד .7

 .טרעדנוהרָאי םעיינ ןופ ביײהנָא ןטימ ןדנוברַאפ

 ןקנַארק ַא ףיוא זיא קנַאדעג ןופ רַאּפשנָא רעטשרע רעד

 ךָאנ ,ןעמוקעגקירוצ ?ןעינָאפ,, ןופ זיא סָאװ ,רעטסוש ַא ,ןטַאט

 טעייָאקעגוצ זיא ןוא רענעכָארבעצ ַא ,טסניד רָאי ריפ עּפַאנק

 ,רעדניק עניילק טימ עמַאמ ַא ןוא ; טעב-ןקנַארק םוצ ןרָאװעג

 ןופ לזמ ןפיוא טגָאלקעג ןבָאה סָאװ ,ןדייז ַא טימ עבָאב ַא ןוא

 סָאװ ,?קַאילכעדז,, ַא וצ ןלַאפעגנײרַא זיא סָאװ ,רעטכָאט רעייז

 .רעדניק ןוא בייוו ןייז סנרפמ טשינ ןעק

 יופ ןעוװעג רעוװש ךיז זיא ןרָאי-סנבעל עטשרע ענעי ןיא

 ַא ךיז טכַאד : ןטַאט ןטימ רעטנָאלּפ םעניא ןביילקוצרעדנַאנ

 -יינ ךעלגניי עלַא .סָאד טשינ ךָאד -- ןוא סעטַאט עלַא יו עטַאט

 ןטגעז סעטַאט ערעייז ,ןײרַא לוש ןיא סעטַאט ערעייז טימ ןע

 יד ןוא :סע וצ ףיוא ןענידרַאפ ,טנוזעג בוטש ןיא קידנעטש

 יצמ טמענ וװ : ּפָאק םעד ןכערב טשינ ךיז ןפרַאד סעמַאמ

 .שרעדנַא סעּפע זיא עטַאט ןיימ רָאנ .רעדניק יד רַאפ טיורב

 ,לָאטיּפש ןיא טָאטש רעדמערפ ַא ןיא ץעגרע טגיל רע רעדָא

 .רעגרע ךָאנ זיא סָאװ ,בוטש ןיא טעב וצ טגיל רע רעדָא

 ןַא לייוו ,ןטַאט ןקנַארק א ןבָאה וצ טוג טשינ עקַאט זיא'ס

 -ַאב םיא זומ ןעמ ןוא טיײּפש ןוא בוטש ןיא טגיל עטַאט רעד

 ,ךיא ,רעדניק יירד יד ןענעז ; ןטעברַא טשינ רע ןעק ,ןעניד

 -סעווש עלעציּפ ַא ןוא ,לגניי-רדח ַא ןיוש ,רעדורב רערעטלע ןַא

 יד ןוא ןסע ןעמַאמ רעד ןענָאמ ,קירעגנוה קידנעטש -- לרעט

 טורָאזרַאפ קידנעטש זיא ,ןענידרַאפ קידנענעק טשינ ,עמַאמ

 ןיא טגיל עטָאט רעד ןעוו ,ןטייצ יד ןיא יז זומ .טנייוורַאפ ןוא
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 יָאב רעד ייב רעדניק יד ןזָאלרעביא ,לָאטיּפש רעשטירזעמ

 .רעדניק יד רַאפ הנויח ןכוז ןזָאל ךיז ןיילַא ןוא ןעב

 קסירב טָאטש רעטייוו רעד ןיא רעדָא עמַאמ יד טכוז הנויח

 -ַעב ןיוש זיא סָאד סָאװ -- רעדָא ,טייל ענייפ ייב טסניד סלַא

 .ףיוה סניבר ןיא ,אפוג לטעטש ןיא -- רעס

 םייב םַא ןַא טשרעוצ עמַאמ יד זיא ,ףיוה סניבר ןיא ,ָאד

 -יוה רעסיורג רעד ןיא וצ יז טפלעה ךָאנרעד ןוא לדנוז סניבר

 ַא רַאפ קידנעטש טקַאב ןעמ ןוא טכָאק ןעמ ווװ ,ךיק רעשיפ

 .ביט-םוי ןוא תבש ףיוא ןיבר םוצ ןעמוק סָאװ ,םידיסח ךס

 .עמכעלש עכלעזַא טשינ ןענעז ףיוה סניבר ןופ תונורכז יד

 ןיא לייוו .ןטייצ עטַאז טימ קיניײוװ-רעמ ןדנוברַאפ ןענעז ייז

 .רעגנוה ןייק ןופ טשינרָאג ןיוש ןעמ טסייוו ףיוה סניבר

 ,ןײרַא ףיוה ןיא ןעמונעגטימ רעטּפָא עמַאמ יד רָאנ טלָאװ

 שַאנ ַא סעּפע לָאמעלַא ןּפַאכ וצ ןעוװעג טכער ןיוש טלָאװ

 ייה ךיק ןיא עטציוושרַאפ ךיז ןערָאּפ סָאװ ,רעבייוו יד ןשיווצ

 טימ עמַאמ יד טמענ ןטלעז ,רעמ טשינ .סנוויוא ןוא ּפעט יד

 וצ טייצ קינייװ טָאה יז -- עמַאמ יד ןוא .ןײרַא "ףיוה,, ןיא

 ןוא ,לטעטש קע ןיא ,טייוו זיא ףיוה רעד .רעדניק יד וצ ןעמוק

 -ַ-ירפוצ ןיוש ךיז ךיא זומ .עמַאמ יד ,רעווש טעװערָאה יז

 ַא ןגרָאמירפ ןדעי טיג עבָאב יד לייוו ,ןעבָאב רעד טימ ןלעטש

 -וּפ טימ לגייב רעדָא ,טיורב לקיטש םוצ גאלוצ סלַא ןשָארג

 -דומלת רעקידלטעטש רעד ןיא ,ןײרַא רדח ןיא טריפ ןוא רעט

 סָאװ ,רעטסעוװש רעניילק רעד טימ רָאנ זיא טכעלש .הרות

 קראטש טקנעב עניילק יד .טלַא טשינ רָאי ייווצ ןייק ךָאנ זיא

 טשינ טזָאל ןוא טיירש ,יז טנייוו טכענ עצנַאג .ןעמַאמ רעד ךָאנ

 -גייא ןוא ןגיוו ןייק טשינ טפלעה סע .םינכש יד וליפַא ןפָאלש

 לֶאי ןיוש ,ןיינ .עמַאמ יד טמוק טָא-טָא זַא ,גָאזוצ ןטימ ןליטש

 -עג סָאד טכַאנ עדעי רעביא ױזַא ךיז טרזח .ןעמוק עמַאמ יד

 "ייז רעד ץוח ,ןליטשנייא טשינ דניק סָאד ןעק רענייק ןוא ןייוו

 ָאטשינ ךָאװ עצנַאג ַא רעבָא רע זיא .ךעלעדיל ענייז טימ עד

 סנוויוא טכירַאפ ,רעילומ ַא זיא רע .עדייז רעד ,םייה רעד ןיא

 עצנַאג ַא םורַא רע טרעדנַאװ ,םירעיוּפ יד ייב סנעמיוק ןוא

 -ָאנ ןענידרַאפ ֹוצ ןדליג ַא ןכז רעפרעד יד רעביא ךָאװ

 דיגפיוא ךיז טּפַאכ ,םיײהַא רע טמוק ןדניצ טכיל רַאפ קיטיירפ

 ןיא ךיז טזָאל ןוא לטנעה םייב ןָא ךימ טמענ ,ץחרמ ןיא ןיירַא

 .ןענעװַאד ןקיטכַאנוצ-קיטיירפ םוצ ןיירַא שרדמ-תיב

 סָאװ ,טכיל יד טימ ,שיט ןקידתבש םייב ןעמ טציז ךָאנרעד

 ,בילכאמ עקידתבש יִד טסע ןעמ ,טשטנעבעג טָאה עבָאב יד

 ןסע ךָאװ עצנַאג ַא .שיילפ טימ הלח ןופ ךיוא ןעיײטשַאב סָאװ

 ,תורימז רעטנוא טעקמָאב עדייז רעד .םיריבג יד רָאנ שיילפ

 ַא ןופ דימ זיא עדייז רעד רָאנ ,ןּפַאכוצרעטנוא ווורּפ ךיא סָאװ

 טלמערדעגנייא ךעלעמַאּפ ױזַא רע טרעוו ,טעברַא ךָאװ רעצנַאג

 .שיט םייב

 עלַא יװ טעב ןייק ןיא טשינ עדייז רעד טּפָאלש ןפָאלש

 טָאה ןוא לָאמש ןוא גנַאל זיא בוטש יד לייוו רַאפרעד ,ןשטנעמ

 רעד ןיא ןוא עבָאב יד טעב ןייא ןיא טפָאלש ,ןטעב ייווצ רָאנ

 א ךאנ ,עשיג-הנח רעטכָאט עטירה סעבָאב רעד -- רעטייווצ
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 ןופ טייטש ןטעב יד ןבעל .ןעמַאמ ןיימ ןופ ערעגניי ַא ,לדיימ

 -טגנייא ןגיל סע ווװ ,טרעפוק רעקידכעלייק-בלַאה ַא טייז ןייא

 ףָאלש טרעפוק םעד ףיוא .םישובלמ עקידתבש יד טרילַאטּפַאנ

 שיט רעד טײטש ןבעלרעד .סעטַאמש ףיוא טעבעגפיוא ךיא

 .טפָאלש עלהרפש עניילק יד וו ,לגיוו סָאד ןוא

 יז סָאװ ,הלעמ ַא בוטש עלָאמש ןוא עגנַאל יד רעבָא טָאה

 "תֵאט ןימ ַא ןָארַאפ טיפוס ןרעטנוא טרַאה זיא .ךיוה רעייז זיא

 יליפַא זיא טרָאד .רעטייל עכיוה ַא טריפ סע ןכלעוו יצ ,ןַאשט

 טרָאד טפָאלש עדייז רעד רָאנ .קיּפמוד ןוא סייה וצ קידנעטש

 ןפָאלש עדייז רעד רעבָא לָאז ױזַא יװ .קַאמשעג ןגעווטסעדנופ

 ךיא וַא ,ךעלרעמָאי יױזַא טנייוו הרפש עניילק יד זַא ,קיאור

 ךיז ךיא יירד : תולוק עריא ןופ ןפָאלש טשינ ךיוא ןעק ןיײלַא

 זַא ,ןירַא ליטש רעד ןיא ױזַא ןייוו ןוא רעגעלעג ןטרַאה ןפיוא

 -סקעז ַא זַא ,ןייש טשינ ךָאד זיא'ס ...ןרעה טשינ לָאז רענייק

 ,דניק לציכ ַא יװ לוק ןכיוה ןפיוא ןענייוו לָאז רוחב רעקירָאי

 טפייר יירשעג סלרעטסעווש םעד זַא ,ןוט ךיא לָאז סָאװ רָאנ

 טגיוו טָא רָאנ .ןעמַאמ רעד ךָאנ טפַאשקנעב עצנַאג ןיימ סיױרַא

 -רַאפ ןוא ךעלעמַאּפ טייג עדייז רעד .רעטייל עכיוה יד ךיז

 ןייז .לגיוו ןבעל ךיז טלעטש רע .רעגעלעג ןופ ּפָארַא ןפָאלש

 ,לגיװ ןופ טקַאט םוצ טימ ךיז טלקָאש רוגיפ ערַאד ,עגנַאל

 עניילק יד סָאװ ,עלעדיל ַא השעמ-תעשב טגניז ןוא טלקָאש

 .ףֶאנ ןגיװשטנַא טרעוו ,ןייא עלייוו ַא טפָאלש יז .ביל טָאה

 ןייוועג סָאד !אהא -- ןגיוו סָאד ּפָא עגר ַא ףיוא ךיז טלעטש

 ' .יינסָאדנופ סיוא טכערב

 טימ םורַא ךיז טגָארט עדייז רעד .רעסעב ןיוש זיא גָאטיײב

 -ייז רעד ןעוו ,ביל רעייז טָאה יז .טנעה יד ףיוא רעניילק רעד

 : עלעדיל ןייז טגניז עד

 ,סעדָאה עלעדיימ ןייש

 ? סעװרָאב וטסייג עשזיסָאװ

 ,רעייט ןענעז ךעלעכיש

 .רעיירד ַא -- ךעלעקעז

 זיא בוטש ןיא ןעװ ,תבש גָאט ןייא רָאנ רעבָא זיא סָאד

 -טמוא זיא ךָאװ עצנַאג ַא .טשינ טנייוו עניילק יד ןוא ךעליירפ

 .ןעמַאמ רעד ךָאנ ךיז טקנעב סע ןוא ןדייז ןָא קיט

 יזטמ ןופ .קנַארק ץלַא זיא עטַאט רעד -- ? עטַאט רעד ןוא

 ,טקישעגקירוצ וליפַא ןיוש םיא ןעמ טָאה לָאטיּפש רעשטיר

 .רעלעפ-ץרַאה ןייז ןופ ןלייהסיוא טשינ םיא ןענעק ייז לייוו

 רעד ייב בוטש רעטשרע רעד ןיִא ,עטַאט רעד ,טציא רע טגיל

 ןבלעז ןיא טניוװ סָאװ ,רעטסעװש סנטַאט םעד ,םירמ עמומ

 .עבָאב יד יו ,זיוה

 -וצניירא טַאהעג ביל ךיא בָאה בוטש סמירמ עמומ רעד ןיא

 .ךעלגניי ןוא ךעלדיימ ,רעדניק ךס ַא ָאד ןענעז טרָאד .ןעמוק

 -נוזעג ,רעכיוה ַא -- רעטסוש ַא ךיוא -- לווייפ רעטעפ רעד

 -קַאװרעד ייווצ ענייז טימ ןעמַאזוצ בוטש ןיא טעברַא ,דיי רעט

 -יפיירד יִד ףיוא ייז ןציז יירד עלַא .םהרבא ןוא השמ ןיז ענעס

 ,ךיור ַא טייג סע זַא ,ךעלקעלפ יד ןּפַאלק ןוא ךעלקנעב עקיס



 יד .היחמ ַא זיא'ס זַא ,ךעלדיל ןעגניז ןוא ןציוו טימ ןטיש ייז

 יד ןעמיור הרש ןוא לדיירפ ךעלדיימ ייווצ יד טימ םירמ עמומ

 אזא .ךעלצעלּפ עקַאמשעג טימ תולח תבש ףיוא ןקַאב ,ןבוטש

 .ןייז וצ אנקמ זיא ,ןיוש ךיא סייוו ,בוטש

 -שרע רעד ןיא םירמ עמומ רעד ייב עטַאט רעד טגיל טציא

 .ָאטשינ טרָא ןייק זיא ןעבָאב רעד ייב לייוו ,בוטש רעט

 -רָאג זיא רע זַא ,ךיז טכַאד .ןטַאט ןקנַארק םוצ ןײרַא יג ךיא

 ארומ בָאה ךיא .דיי רעדמערפ ַא סעּפע רָאנ ,עטַאט ןיימ טשינ

 טָאװ ,ןגיוא ענעלַאפעגניירא יד טימ םינּפ ןייז ףיוא ןקוק וצ !

 -יורט ױזַא סעּפע ןקוק ייז .סיורא רעכעל יד ןופ ליפוצ ןצנַאלג

 דַאפ ךיז ןטלָאװ ייז יו ,ןגיוא סנטַאט םעד ,רימ ףיוא קירע

 וצ קרַאטש ךיז טסולג רימ . . . ןרעפטנערַאפ טלָאװעג סעּפע

 ,רערַאד ַא טימ טפור עטַאט רעד .טשינ ןעק ךיא רָאנ ,ןפיולטנַא

 ,ארומ בָאה ךיא .טעב םוצ ןייגוצ לָאז ךיא טנַאה רעקידרענייב

 סעּפע טגערפ עטַאט רעד .וצ ךימ טריפ םירמ עמומ יד רָאנ

 רעדנַאנופ טשינ ךיז ביולק ךיא רָאנ ,לוק ךַאװש רעייז ַא טימ

 טיג ןעמ סָאװ ,םעד ןופ סעּפע עטַאט רעד רימ טיג ףופל .סָאװ

 ,ןעמענ טשינ ליוו ךיא .ץרַאה סָאד ךיז ןּפַאכרעד וצ ןקנַארק ַא

 חלשמ ךיילג ךימ זיא ןוא ןעמענ טסייה םירמ עמומ יד רָאנ

 . . . בוטש ןופ סיױורַא

 ייווצ לטיּפאק

 5 ןמַאמ א ןָא

 עד ןוא רעלַאיב תורוד-רוד ןופ טמַאטשעג טָאה עמַאמ יד

 .שטירזעמ ןופ -- עטַאט

 טָאה ,רעטכָאט סעקרעלומ רעד עזיור-עדלעז ,עמַאמ יד

 ןוא .שטירזעמ ןופ דעטסוש לשרעה טימ ןעוועג ךדשמ ךיז

 החּפשמ רעד ןיא עלא ןענעז דצ סעמַאמ רעד ןופ יװ טקנוּפ

 -עגסייא ךיז דצ ס:יטַאט םעד טָאה יוזא ,סרעילומ ןעוועג

 יב יד ןיא זיא "טיזאושזרוב,, ןייק .סרעטסוש טימ טנכייצ

 .ןעוועג טשינ תיוחּפשמ עד

 יד ,החּפשמ עצנַאג סנטַאט םעד ןעוועג זיא שטירזעמ ןיא

 רעד ןיא -- רעטשרע רעד .והילא ןוא ןמלק רעדירב ייווצ

 יו ,רעטסוש ַא -- רעטייוצ רעד ןוא עשזנַארב-רָאה-ריזח

 .עטַאט רעד

 .לָאטיּפש רעשטירזעמ ןיא ןגעלעג בור'ס זיא עטַאט רעד

 משינ לָאטיּפש ןייק טייצ רענעי ןיא ךָאנ זיא עלאיב ןיא לייוו
 .ןעוועג

 -עג קנארק קרַאטש רעדיװ עטַאט רעד זיא 1903 רָאי ןיא

 רעשטירזעמ ןיא טריפעגרעביא םיא טָאה ןעמ ןוא ןרָאװ
 ,לָאטיּפש

 .ףלעווצ רָאי א ןופ רוחב א ,השמ רעדורב רערעטלע ןַימ

 ףעדניק יירד ןייק .ןסע ןייז ףיוא טנידראפ ןיילא ןיוש טָאה

 רערעװש ריא ןופ ןרענרעד טנעקעג טְשיִנ עמאמ יד טָאה

 ַא ןעװעג הליחתכל רעדורב רעד זיא .טסניד סלַא עצארּפ

 ןופרעד רע טָאה ןסעוצּפָא טאז רָאנ .רדח א ןיא רעפלעהַאב

 שמירזעמ ןײק ןעװעג חלשמ םיא ןעמ טָאה ,טאהעג טשינ

 .והילא רעטעפ םייב יירעטסוש ןענרעל ךיז

 ןיא רעגרע ןוא רעגרע ץלא ןרָאװעג זיא ןטַאט םעד ןעוו

 -יפש ןיא ןביילב טזומעג השמ רעדורב רעד טָאה ,טנוזעג

 םייּב ןעגנַאלרעד סעפע םיא ןוא טעב ןייז ייב ןכַאװ ,לָאט

 ,טיצ רענעי ןופ תונורכז ערעווש ןבילבראפ ןענעז רעדורב

 .טססוגעג טָאה עטַאט רעד ןעוו

 -סיורא טָאה סָאװ ,סָאד ןעשעג זיא חסּפ ברע םענעי ןיא

 . םוטש ןיא ןעבָאב רעד ייב גנורעדורעצ עצנאג א ןפורעג

 טַײנאג סָאד טשרעדנַאעגרעביא טָאה סָאװ ,סניווא סעּפע

 .ןבעל

 דעבייו עלַא ןענעז בוטש ןיא ןעװ ,חסּפ ברע עמַאס ןיא

 טרעוו ,בוט-םוי ןסיורג םוצ ןשאוו ןוא ןבייר טימ ןעמונראפ

 עבַאב יד .טנייװראפ ןענעז עלא סָאװ קידנלאפפיוא סעּפע

 -ראפ טימ רימ ףיוא סעּפע ןקוק עשיג-הנה עמומ רעד טימ

 ךעלטרעצ ךעלנייוװעג טשינ ייז ןענעז סעּפע .ןגיוא עטרערט

 : ןעשטפעש ןוא לּפעק ןרעביא ןטעלג ,רימ וצ

 ָ! למותי םערָא --

 .... עטַאט רעד זא ,סע טסייה ? למותי א -- ךיא --

 אד ןופ טשּפ ןקיטכיר םעד טשינ ךָאנ ךיא םענאב יונעג

 םותי א זַא ,ןיוש ךיא סייוו רעדניק-רדח יד ןופ .טרָאװ ןקיז

 ןיימ . . . ךיא ,רעבָא .ןטַאט ןייק טשינ טָאה סָאװ ,רעד זיא

 .טגיל רע זַא ,ןטַאט ןייק טשינ ךיא בָאה ױזַא יװ ...עטַאט

 ןורכיז ןיא טצירקעגנייא רימ ךיז טָאה סרעדנוזַאב רָאג

 : טכאנראפ חסּפ-ברע רעד

 ןוא סעגָאלדָאפ יד .קידבוט-םוי ץלַא ןיוש זיא בוטש ןיא

 שיט ןפיוא .רָאי ץנאג א ראפ ןשאוועג ןייר -- שיט רעד

 ןיא סָאװ ,ּפמָאל-טפַאנ רעד ןוא טכיל יד ןיוש ןענערב

 ןופ ןעמוקעג ןיוש זיא עדייז רעד .טיירדעגפיורא רעקרַאטש

 -כייפ ךָאנ טימ ,רענעגָאװצעגסױא ןוא רעקיטכיל ַא ,ץחרמ

 משינ טמורב ,עדייז רעד ,טציא טגייװש רע רָאנ .תואּפ עט

 -ראפ ןיוש רע טָאה עקלויל יד .ךעלנייוועג יװ ,ךעלדיל ןייק

 עמומ רעד טימ עבָאב יד רָאנ .בוט-םוי רעביא ףיוא טקַאּפ

 ײז .ןרערט יד ןשיװ וצ ףיוא טשינ ץלא ןרעה עשיג-הנח

 רימ טימ ןעייג ןוא לדנטלאּפ ענעסירעצ סָאד ןָא רימ ןעוט

 ,בוטש ןופ קעװַא

 .ךיא גערפ -- ? עמומ ,ןיהווו --

 .ףיוה סניבר ןיא ,ןעמַאמ רעד וצ --

 דָארג .חסּפ ףיוא ,עמַאמ יד ,ןעמוקעגמיײהַא טשינ זיא יז

 עלַא רַאפ טעברַא ךס א ןאראפ ףיוה ןיא זיא בוט-םוי ברע

 וצ ןדירפוצ ןעוועג לאפ ןרעדנַא ןא ןיא טלָאװ ךיא .ןטסניד

 ,ןכַאז עטוג ןכוזרַאפ וצ טמוקַאב ןעמ וו ,ןײרַא ףיוה ןיא ןייג

 רעד טשינ רימ טלעפעג לָאמסָאד . . . רעמ טשינ

 םוצ זיב רָאנ וצ עמומ יד רימ טריפ לכה-ךסב זַא . . . ןינע

 ךיא ןעװ ,ןגָאז וצ סָאװ ךימ טנרעל יז ,ףיוה ןופ גנאגניירָא
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 -ַאֿמ רעד ץוחַא ,ןגָאז טשינ םענייק .ןעמַאמי ד ןכוזפיוא לעװ

 ;יש ןעמ

 יו ןוא ןדיי .קידלמוט טציא זיא ךיק רעסיורג רעד ןיא

 יז .טקידנעראפ ץלא ןיוש ןבָאה ןטסניד ןוא םיתרשמ ,רעב

 טשינ טכא ןייק ןגייל ,ןבוטש יד רעביא עטערָאּפראפ ןפיול

 יד טימ קידנכוז ,ָאד ךיז טרעטנָאלּפ סָאװ ,םעניילק ןפיוא

 ,ןגיוא

 ? עלעגניי וטסכוז ןעמעוו --

 סעדלעז עמיס ךיילג טנעקרעד רעבייוו יד ןופ ענייא רָאנ

 טרעװ עמאמ יד .ןעמַאמ רעד וצ דלַאב ךימ טריפ יז .דניק

 . . . ןייועג-ברע ןופ בצמ א ןיא ךימ קידנעעזרעד סאלב

 םוק ךיא ןעוו ,השק ָאד זיא סעּפע זא ,ריא טגָאז ץרַאה סָאד

 .טנעמָאמ ַאזַא ןיא

 ? עלערַא זיא סָאװ ---

 רעד זַא ,ןגָאז ןסייהעג טָאה עשיג-הנח ,טסייוו וד ,עמַאמ --

 .... עטַאט

 ךוְב םענופ
( 

 ַא טפ רעגרע זיא שטנעמ רעמערָא ןַא;

 םוש ןייק סענייק ןוּכ ןעק ןוא עלעקטַאמש

 ןלָאז יז סָאװ .ןירק טשינ ץרא-ךרד

 רערימש ענעי ןבײרש רעדָא ןגָאז טרָאד

 םעד ןיא ץלַא טעוו -- רערימש ענעי --

 ,ןעוועג יו ןבייללב ןשטנעמ ןעמערָא

 ץלַא טעוװ סָאוװרַאפי : אישק ַא טביילב

 *? ןעוועג יו ןביילב

 ('ןשטנעמ עמערָא))

 רעטסיימ עסיורג עדַאיעלּפ רעקיטרַאנדישרַאפ רעד ןשיווצ

 ןופ | ר ע ט ש יד ןשיװצ ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ

 ,קיטרַאניײא ,רעדנוזַאב ַא טימ טכייל ,ןפַאש ןשירעלטסניק

 שטיװָאליַאכימ רָאדָאיפ ןופ ןפַאש סָאד ןוא ןעמָאנ רעד טכיל

 ,טנַאלַאט ןיא עקירעביא יד טימ ךיילג זיא רע .יקסוװעיָאטסָאד

 .ןפַאש ןייז ןופ רעטקַארַאכ ןטימ ייז ןופ ןדישרַאפ רעבָא

 ןכלעוו טימ ,גָאלָאכיסּפ-רעבירש ַא זיא יקסװעיָאטסָאד

 רעד ןיא רעבָא .ןרירוקנָאק ןָאק יָאטסלָאט רעסיורג רעד רָאנ

 המשנ עכעלשטנעמ יד טרעדליש רעטצעל רעד ןעוװ טייצ

 ןריסערעטניא -- בצמ ןלַאמרָאנ ןטנוזעג ריא ןיא רָאנ טעמכ

 עשיגָאלַאטַאּפ ,עכעלקנערק ענעדישראפ אקווד ןיקסוועיָאטסָאד

 -מוא יד ןיא ןדלעה ענייז טלעטש רע ,ןעגנוניישרעד-סנבעל

 ןזייוו וצ רעטעּפש ידכ ,ןעגנוגנידַאב-ץנעטסיזקע עטסלַאמרָאנ

 -גידַאב עקיזָאד יד קורדנייא ןלַאטַאפ ַא רַאפ סָאװ סָאד ,זדנוא

 .שטנעמ ןופ ןבעל וקיטסייג ןפיוא ןכַאמ ןעגנוג

 עשיגָאלַאטַאּפ יד ןריזילַאנַא עכעלרעהפיואמוא סָאד טָא ןוא

 ןפָאש ןייז ןופ ןויטָאמ-טייל רעד ןרָאװעג זיא טײקלַאמרָאנמוא

 טכערבראפ עמַאמ יד יװ ,ןקידנע וצ טשינ זייוװַאב ךיא

 . + . ןייװעג ַא טימ סיורא ץַאלּפ ַא טיג ןוא טנעה יד טימ

 ווװ ,לרעמיצ קיטייז ,רעטצניפ ַא ןיא סע זיא ןעמוקעגרָאפ

 ךימ טָאה ןייװעג סעמַאמ רעד .ןפָאלש טגעלפ עמַאמ יד

 וצ ןלאפעגוצ דחּפ ןיא ןיב ךיא .ןלָארשעגרעביא טיוט ףיוא

 -ָאי ךיז ןוא םינּפ סָאד ןבָארגעגניא ,ךעטראפ סעמַאמ רעד

 . . . טנייוועצ ךעלרעמ

 יד .רעביוו טימ ןעװעג לופ לרעמיצ סָאד זיא דלאב

 טציא זיא ןייװעג סָאד .ןפיולוצ ןעמוקעג זיא ןיילא ןציבר

 רעד ךרוד ךיז טסייר עלַא רעביא רָאנ ,סנײמעגלַא ןַא ןעוועג

 : רעמָאיעג סעמַאמ

 . .. .. למותי םערָא ןיימ --

 ַא ףיוא ךיז טצעז ,ךיש יד סיוא עמַאמ יד טוט ךָאנרעד

 ,בוט-םוי בילוצ העש ןייא העבש ןציזּפָא עלעקנעב ןיילק

 (די-בתכ ןיא ,"ףיוא טייג ןבעל ַא,, ךוב םענופ)

 יקסוועיָאטסָאד

 ערעדנַא ןופ ךעלכעזטּפיוה ךיז רע טדיישרעטנוא טימרעד ןוא

 -ָאטסָאד ןופ ןפַאש םעניא ביוא לייוו .רעלטסניק עשיסור

 רעמ יד קורדסיוא םוצ רעמ ןעמוק םירבח-טייצ סיקסוועי

 עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב עכעלטפַאשלעזעג ןופ ןטייז עכעלרעסיוא

 -ינַארט רעדָא עשימָאק-ךעלרעכעל ןיא שטנעמ םעד ןלעטש

 ןיקסװעיָאטסָאד יב טרינימָאד --- ןשינעטלעהרַאּפ עשימָאק

 -עניא יד ךעלכעזטפיוה ,געוװ-סגנופַאש ןייז ןיא ליצ ַא רַאפ

 יױזַא יװ ,ןעגנוגנידַאב עבלעזיד ןופ טייז עקידהמשנ עטסקינייוו

 רעבירַא טייוו םיא ייב טגעוו סָאד ןוא ,שטנעמ ןפיוא ןקריוו ייז

 .טייז עכעלטפַאשלעזעג-ךעלרעסיוא יד

 יפ רעקוקוצ רעטלַאק ןיק טשינ טביילב יקסװעיָאטסָאד

 ןוא ןיילַא רע טדייל ןדלעה ענייז טימ ןעמַאזוצ .ןשינעעשעג יד

 עטרעדלישעג יד  ןדיילוצטימ רענעייל םעד ךיוא טגניווצ

 ַא טימ ןעמעטָא ,םיטרּפ עטסרעמ ןיא עכלעוו ,ןשינעעשעג

 ןכרוד רָאנ ןרעו טשירפעגּפָא ןעק סָאװ ,טייקרעטצניפ ןימ

 רעד ןוא .טסייג ןכעלשטנעמ םענופ חוכ םעניא ןביולג ןפיט

 ףעגנופַאש ענייז עלַא ןיא טרינימָאד | ביול ג רעקיזָאד

 קידנריזילַאנַא ,ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב ןיוש ןבָאה רימ

 -ָאטסָאד ןופ גנַאג-גנולקיװטנַא םעד ןוא םענַאב-טלעו םעד

 ,םזילַאיצָאס ןופ טייוו זיא רע זַא ,ןזיװעגנָא ,ןעיידיא סיקסוועי

 סלַא רע .גנומענַאב-טלעוו רעלַאיצָאס רעוויטיזָאּפ ַא ןופ טייוו

 ןוא סַאלק רעביא טייוו סיוא ךיז טיײרּפש ,רעגערט-ןעיידיא

 ןַײק קעװַא טשינ רע טלעטש רעטנעצ רעייז ןיא רָאנ ,טכיש

 ; ללכב ןכלעזַא סלַא שטנעמ םעד רָאנ ,שטנעמ ןטמיטשַאב

 -גגײא עטכעלש ןוא עטוג ענייז עלא טימ רע זיא ָאד טָא

 ,ףטייקנימעג ןוא ןטייקיטומכיוה ,ןטייקניווועגנייא ,ןטפַאש

 "ןקידניז ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש סע סָאװ ,ץלָא סָאד



 ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא זיא יקסוװעיָאטסָאד ,תמא ,ָאי .שטנעמ

 ךיז טימַאב רע .ןדלעה ענייז וצ קיטליגכיילג ץנַאג טשינ

 םישעמ עטכעלש ןוא עטוג יד ןשיוװצ ןריניפעד וצ רעייז רעבָא

 זיא'ס זַא ,סיוא םיא ייב טמוק טרּפ-טּפיוה ןיא םגה ,ערעייז

 לייוו ,ןעגנולדנַאה ערעייז רַאפ ןשטנעמ ןקידלושַאב וצ זָאלניז

 ערעיײז ןריטקיד עכלעוו ,תוביס ןופ יירפ טשינ ןענעז יז

 -געק ךס ַא סױרַא יקסװעיָאטסָאד טזייוו ךָאד -- םישעמ

 : ךוב םענופ

 ערעפא-םופיירד יד

 -קנַארפ ןיא ןעייטש ןרָאי רעקיצנינ טפלעה עטייווצ יד

 טָאה סָאװ ,ערעפַא-סופיירד רעד ןופ ןכייצ ןרעטנוא ךייר

 -טנייפ ייווצ ףיוא דנַאל ןיא גנוניימ עכעלטנפע יד טלייטעצ

 סָאװ ,קילבופער רעטירד רעגנוי רעד רַאפ .ןרעגַאל עכעל

 -ָאק רעוירַאּפ רעד ןופ תוברוח יד ףיוא ןענַאטשטנַא זיא

 יד זיא ,עיכרַאנָאמ רעד ןופ ןדניוושרַאפ סָאד ןוא ענומ

 ייווצ ןשיוװצ ףמַאק ַא ןוא עבָארּפ-סנסיװעג ַא ןעוועג ?ערעּפַא;

 : .ןרעגַאל עכעלטפַאשלעזעג

 -עז ,ןטייווצ ןוא סעצָארּפ ןייא ןשיווצ ףמַאק ןופ ןרָאי יד

 עדייב ןשיװצ ףמַאק ַא וצ ןרָאװעג טריצודער שיטקַאפ ןענ

 ,תוחוכ עטלקנוטרַאפ ןוא רעכוז-תמא ןשיוװצ ףמַאק ַא ,ןרעגַאל

 ןופ סָאמ עטסכעה יד זיא םזיטימעסיטנַא רעד ןעמעוו רַאפ

 .ןעגנוגעווַאב עכעלטפַאשלעזעג ןצַאשּפָא

 -רע ןדלעה עניײז ןופ םישעמ עטכעלש יד וצ טפַאשרענ

 רעכעלשטנעמ ןגעו סעכ טימ וליפא רע טדער ןייוורעט

 ,עמערָא רַאפ עיטַאּפמיס טימ לופ זיא --- ןוא ,טייקניימעג

 אצוי-לעוּפ ןייק טשינ רעבָא זיא סָאד .ןבעל ןופ עטקידיײלַאב

 ןופ ןינע רעד זַא ןָא טזייוו סָאװ ,גנַאג-ןעקנַאדעג ַא ןופ

 ,םעד ןופ ּפָא ןולב טשינ טגנעה טייקטכעלש רעכעלשטנעמ

 ןוא טכעלש זיא רדס רעכעלטפַאשלעזעג רעצנַאג רעד סָאװ

 סָאד זיא ןיקסװעיָאטסָאד ייב .םישעמ עטכעלש ןייז םרוג זומ

 ;: סשיגָאלָאכיסּפ יר ַא סטכעלש ןוא סטוג ןופ םעלבָארּפ

 טביולג ןוא טכעלש זיא אפוג שטנעמ רעד זַא ,טביולג רע

 -ַאר לָאז רדס רעכעלטפַאשלעזעג רערעטכערעג ַא זַא ,טשינ

 -גָאק ַא זיא סָאד .שטנעמ םעד ןרעדנע וצ ןייז חוכב לַאקיד

 -טלעוװ ןשיטסימ-זעיגילער ַא ןופ אצוי-לעוּפ רעטנעווקעס

 .טכיל ןלַאער ןיא ןבעל סָאד ןעז וצ טרעטש סָאװ ,םענַאב

 ןטײב ,טביולג יקסוװעיָאטסָאד סָאװרַאפ ,רָאלק זיא רעבירעד

 -סיוא ,שטנעמ םעד ןרעסעבוצסיוא ,ןביולג ןוא טרָאװ ןופ חוכ

 ,ךעלריטַאנ זיא רעבירעד ; םיא ןיא היח יד ןעלצרָאװעצ

 -ײלַאב ןוא ןעמערָא םוצ ליפעג סיקסוװעיָאטסָאד סָאװרַאפ

 .ליפעג-שטנעמ ַא רָאנ ליפעג-ןסַאלק ןייק טשינ ויא ןטקיד

 ןכעלשטנעמ ןופ טייקטקירעדינרעד יד לכ-םדוק טעז רע

 -ַאב טרעװו עכלעוו ,המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ ,ץלָאטש

 ןענעז רעקידיײלַאב יד זַא ,ךיוא רעבָא טעז רע .טקידייל

 גנוטכַארַאפ יד טעז רע .עטריגיליווירּפ ןוא עכייר יד דימת

 עקידהנווכב ַא וצ זיב טייגרעד סָאװ ,ןעמערָא םוצ ןכייר ןופ

 יד ןבָאה וצ ידכ ,םעד בילוצ זיולב ןיוש ,גנוקידיילַאב

 רעד יװ רעקרַאטש ןזייווצסיױרַא ךיז ןטייקכעלגעמ

 .רעמערָא

 ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ,יקסװװעיָאטסָאד, : ךוב םענופ)

 ,(ןטייז 291 ,עשרַאװ ,בראפדלָאג .ש גַאלרַאפ

 "םנַארפ לָאטַאנַא

 ביוא סָאװ ,םעד ןיא טגיל ךַאז

 עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה רעגַאל-ןטסיסופיירדיָארּפ ןיא

 ,עשזנַארעב ,דנַאז שזרָאשז ,ָאגוה : יװ ןטייקכעלנעזרעּפ

 טימ סנַארפ לָאטַאנַא ,ןאנער ,סערָאשז ,סעלאוו לישז ,עלשימ

 ןשיווצ ,רעגַאל ןטייווצ ןיא רעבָא ךיז ןבָאה ,שארב אלָאז לימע

 -רעּפ עכלעזַא ןענופעג ךיוא ,עיליראמאק רעשירעטילימ רעד

 ,ַאמַײד ,וועבטנעס ,לַאדנעטס ,ןַאירבָאטַאש : יו ןטייקכעלנעז

 .ןעט טילָאּפיה ןוא (ןוז רעד)

 -עג טקידלושַאב זיא סָאװ ,סופיירד ןַאטיּפַאק רעד ביוא

 -וקָאד-שזַאנָאיּפש עשלַאפ ךרוד טַארַאפ-הכולמ ןיא ןרָאװ

 -רעטסע ןופ ןכערברַאפ ןרַאפ ןעמוקּפָא טזומעג טָאה ,ןטנעמ

 -נײא רעד טקעדעגפיוא לדניוש םעד רעבָא טָאה -- יזַאה

 -עוו ,ראקיּפ לענָאלָאק רעד ,ןַאמ-רעטילימ רעכעלרע רעקיצ

 . . . ןדייל וצ ןעמוקעגסיוא רַאפרעד זיא'ס ןעמ

 רעד ןופ עשיגַארט סָאד
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 -נָא ןופ ךיילג ךיז רע טָאה ,ןסנַארפ לָאטַאנַא ךייש סָאװ

 ןופ דצ ןכיוא ערעפַא רעד ןיא ןפרָאװעג ,ןוורעזער ןָא ,ביוה

 ,אלָאז לימע ףליהוצ ,ןסופיירד

 טלעטשעג סנַארּפ ךיז טָאה ,1894 ןיא טּפשמ ןטשרע ןכָאנ

 ַא טצונַאב טָאה סנַארּפ .ןטסינָאיזיװער יד ןופ דצ ןפיוא

 יו : טניירפ ענייז וליפַא טניוטשרעד טָאה סָאװ .,ךַארּפש

 -עג ךיג יװַא שטנעמ-טעניבַאק רעקיזָאד רעד סע זיא יזַא

 ? ןובירט ַא ןרָאװ

 זיא רע .קפס ןדעי ץוהמ ןעוװעג זיא טייקיטכירפיוא ןייז

 . . . רעבָא .דלושמוא סעטופיירד ןיא טגייצרעביא ןעוועג

 תבוטל ןרישזַאגנַא ךיז לָאז סנַארפ זַא ,וצרעד ןפלָאהעגטימ

 ,עוואיאק םַאדַאמ ךיוא טָאה ,ןסופיירד

 טָאה .,עיזיוער ןופ ףמַאק עמַאס ןיא ,1898 רעמוז ןיא

 : טגָאזועג םיא ןוא טניירפ ַא טנגעגַאב סנַארפ לָאטַאנַא

 סע ןוא סע סייו ךיא ,ערעזדנוא ןופ טשינ טנעז ריא --

 .קירעיורט ךימ טכַאמ

 -רַא עשירענגעק טימ ןזייוװַאב טוװרּפעג טָאה רענעי ןעװ

 : טרעלקרעד סנַארפ טָאה ,ןטנעמוג

 ןטסיסופיײרד-יטנַא עקיזָאד יד וַא ,טשינ ןעד ריא טעז --

 יז זַא ,ןזייו ייז לעװ ךיא ? שירַאנ וצ רַאּפ זדנוא ןטלַאה

 . . . ּפעק"ןרַאנ יד ןיילַא ןענעז
 ,תוביס עשיגָאלָאכיסּפ ערעפיט ןעװעג ךיוא ןענעז סע

 -יירד רעד ןיא וויטקַא ןרעוװ וצ ןגיוװַאב ןסנַארפ ןבָאה טָאװ

 .ערעפַא-סופ

 -טּפַאשלעזעג-שירַארעטיל ןייז ןופ טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא

 ףיוא ןבעגעגּפָא טַאהעג טסנַארּפ ןיוש טָאה טייקיטעט רעכעל

 ףעמעלַא ןוא ץלַא ןופ ןקזוח ,ןכַאלּפָא : טעברַא רעוויטַאגענ

 ףוס לכ ףוס ךיז טקעוװרעד רעלטסניק ַא ןופ המשנ רעד ןיא

 ןוא .סויטקורטסנָאק ןוא סוויטיזָאּפ סעּפע ןוט וצ ןליוו רעד

 : סעּפע ךָאנ

 רעבָא ,רעבעג"ןָאט ןוא רעריפ יד טכַאלעגסיוא ןבעל ַא

 ךיז טָאה טפָא . . . טרעדנוװַאב ייז רע טָאה ךיז ןיא ףיט

 ןליּפש וצ ןיילַא שטנווו רענעטלַאהַאב ַא טקעװרעד םיא ןיא

 ...טפַאשלעועג רעד ןיא עלָאר עקידנריפ ַא

 -ייל עטמיוצעג ענייז ןבָאה ןבעל ןייז ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 טניירפ עטלַא ענייז .קורדסיוא ןעיירפ ַא ןעמוקַאב ןטפַאשנעד

 : טשַארעביא ןעוועג ןענעז

 . . .! ןלָאטַאנַא ןטיבעגרעביא זדנוא טָאה ןעמ --

 -עגרעביא ןַא ןעװעג ךעלקריוו זיא סנַארפ לָאטַאנַא ןוא

 גנולעטש ןייז טריטסעפינַאמ יירפ ןוא טיירב טָאה רע .רענעטיב

 : ןעגניטימ יד ףיוא ןפרַאװ ךיז רע טגעלפ דיירפ טימ ןוא

 . . ! םישעמ -- דייר רעקיצניװ סָאװ ,רעגריב --

 ןיא ערעשזרעב, : דָאירעּפ םענעי ןופ קרעװ ןייז ןיא

 זיא ערעשזרעב רעה .סעצָארּפ םעד סנַארפ טרירַאב "זירַאּפ

 : טרעטיברַאפ

 עשילַארָאמ יד טקעדעגפיוא טָאה סעצָארּפ-סופיירד רעד,

 סכָאק יװ טקנוּפ ,טפַאשלעזעג רעזדנוא ןגָאלּפ סָאװ ,ןתאלוח
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 ןיא גנוטסיװרַאפ-זָאלוקרעבוט יד טריטַאטסנָאק ןבָאה ןליצַאב

 ןופ דנַאלרעטָאפ ןיימ ןיֹוש טעװ ןעוװ .םזינַאגרָא ןכעלשטנעמ

 "?..האנש ןוא גנודנעלברַאפ ןופ ךָאי םעד ןעלסיײרטּפָא ךיז
 עכעלטּפַאשלעועג עלַא יו ,וצ סנַארפ טעז קיטייװ טימ

 .טקַא ןטכערעגמוא ןקיזָאדמעד ןופ טּפַאכרַאפ ןענעז ןטכיש

 -סיײג עײרפ טשרמולכ ,עלעוטקעלעטניא ,ןשטנעמ וליפא

 ,דלוש סעסופיירד ןיא ּפַאנק ייז ןביולג ךיז ןיא סָאװ ,רעט

 -עגסיוא ןופ קידנעײגסיױרַא ,ןסופיירד ןגעק ךָאד ןענעז

 .װ .א .א עיצַאנ ,קלָאפ ןופ ?ןּפיצנירּפ ערעכעה,, עטכַארט

 - ףןסנַארפ לָאטַאנַא רַאפ עטסכעלנייּפ סָאד זיא סָאד טָא

 הביבס יד -- הביבס ןייז ןיא ךיז טניפעג ערעשזרעב רעה

 .רע .טסיסופיירד-ָארּפ רעקיצנייא רעד -- םוטרעגריב ןופ

 -רעטילימ ןופ תועט ַא זַא ,טלַאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ויא

 -יא יד וצ ץַאזנגעק ןיא ןסָאלשעגסױא טשינ זיא טכירעג

 טייקטביולגעגנייא ןוא םויטָאירטַאּפ ןדנילב רעייז טימ עקירעב

 ,טייקכעלגעממוא רעד ןוא ײמרַא רעד ןופ טייקילייה רעד ןיא

 -ןסַאג ןעוו ןוא .תועט ַא ןכַאמ ןלָאז ןריציּפָא קילדנעצ ַא זַא

 : קידנעיירש ןביוש ןקַאה ןוא רעטסוש ַא ןגָאלש ךעלגניי

 ענייפ יד ןעיירש --- *! ןדיי יד טיט ַא ,ןַאלָאז טימ רעדינ

 . . . "ןעגנוי ,ָאװַארב,, : רעגריב

 טפַאשלעזעג עכעלרעגריב יד סנַארפ לָאטַאנַא טעז יױזַא טָא

 .ערעפַא-סופיירד רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ַא ןענישרעד זיא סָאװ ,"לזניא-ןעניװגניּפ,, קרעוו ןייז ןיא

 םעד לָאמַארעדיװ סנַארפ טלדנַאהַאב ,רעטעּפש רָאי קילדנעצ
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 םרָאפ רעשירָאגעלַא ןַא ןיא ןיוש לָאמסָאד .סעצָארּפ-סופיירד

 טביולרעד סָאװ ,רעפסָאמטַא רעקיאור רעמ ַא ןיא ךיוא ןוא

 ךיוא םגה ,ןינע םוצ לַארטיײנ רעמ ןטלַאה וצ ךיז ןיוש םיא

 .ןסופיירד ןופ דצ ןפיוא רע זיא ָאד

 טלעטש יה ךעלטניב טנויוט קיצכַא יד ןופ הבנג רעד ןיא

 -יטנַא ןוא ןטסיטאריפ יד ןשיװצ לַארטיײנ סנַארּפ ךיז

 ,דלושמוא סעסופיירד ןיא ךָאנ טביולג סנַארפ .ןטסיטאריּפ

 .טיײקכעלצעזנגעק עכעלשטנעמ יד ָאד ןיוש טכוז רע רעבָא

 וצ רָאלק ןעגנולעג ?לזניא-ןעניווגניּפ, ןיא זיא ןסנַארפ

 סָאװ ,םזינַאכעמ ןכעלטפַאשלעזעג ןטרעטנָאלּפרַאפ םעד ןכַאמ

 -ניא קיטייזנגעק ןוא סעצָארּפ םעד םורַא טיירדעג ךיז טָאה

 ,טריגירט

 דיטסירַא) עוויראל רבח טרעלקרעד -- טאריּפ ןינע רעד;

 יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןטערטעגסױרַא זיא רעכלעוו ,ןַאירּב

 ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד זַא ,טזײװַאב --- (ןטסילַאיצָאס

 ךרוד ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ עיצַאּפיצנַאמע רעד וצ טבערטש

 "..עיצולָאװער ןוא קיײרטש-לַארענעג ,גנונעּפָאװטנַא

 -רעסנָאק םעד ןגייצוצרעביא ךיז טימַאב סנַארפ לָאטַאנַא

 טָאה ערעפַא-סופיירד יד ןדָאש ןרעסָאװ ,םוטרעגריב ןוויטַאװ

 ,דנַאל ןוא טּפַאשלעזעג ,ײמרַא רעד טכַארבעג

 ןַאטיּפַאק םוצ ,ערעּפַא רעד ןופ טקעיבָא ןכעלטנגייא םוצ

 .גנויצַאב עטוג ןייק טאהעג טשינ סנַארּפ טָאה ,אפוג סופיירד

 ןענישרעד ןַאטיּפַאק רעשידיי רעקיזָאד רעד זיא ךעלנעזרעּפ

 ליוו ,רַאפרעד זיולב ןיוש שיטַאּפמיס טשינ ןסנַארּפ רַאפ

 ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעוװעג זיא שטנעמ רעקיזָאד רעד

 טימ טפַאשטנַאק רעכעלנעזרעּפ ןייז ןופ .אפוג םזירַאטילימ

 . . . זַא ,קורדנייא םעד ןגָארטעגסיױרַא סנַארפ טָאה ,ןסופיירד

 ,סופיירד ןעוװעג טשינ טלָאװ שטנעמ רעקיזָאד רעד ןעװ

 ןיילַא רע טלָאװ ,אפוג רעטקידלושַאב רעד ,טסייה סָאד

 שטנעמ רעקיזָאד רעד .טסיסופיירד-יטנַא . . . ןַא ןעװעג

 -וקעג ךעלנעזרעּפ םיא ףיוא זיא סָאװ ,קילגמוא סָאד טָאה

 . . .ײמרַא רעד ףיוא קילגמוא תמא ןַא יו טכַארטַאב ,ןעמ

 ןגעוו טניירפ ענייז טימ קידנסעומש ,רעטעּפש טייצ ַא ןיא

 -קַארַאכ ךָאנ טלייצרעד סנַארפ טָאה ,ערעפַא-סופיירד רעד

 : ןסופיירד ןגעוו םיטרּפ עשיטסירעט

 סעסופיירד ןופ גנולמַאזרַאפ יד ןעוועג זיא טנַאזֹומַא --

 .ךיא ןוא ןַאירב ,סערָאשז ,ָאסנַאמעלק : רעקידיײטרַאפ-טּפױה

 ןוא ןיה טנַאּפשעג טָאה סערָאשז .ןפָאלעג ךיג ןענעז ןהעש יד

 טָאה ָאסנַאמעלק .לקיטרַא ןקידנגרָאמ ןייז קידנענעייל ,קירוצ

 -עג רעבָא טָאה ןַאירב .ןלַארענעג ןגעו תוישעמ טלייצרעד

 רעזדנוא ןפַאש ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,רעטרעװ עקרַאטש ןענופ

 ,סולשַאב

 ? סופיירד ,ןיײלַא רע רָאנ

 -- סנַארפ טלייצרעד -- ןגָאז טרעהעג םיא בָאה ךיא --

 ,ןבעל ןיימ טעװעטַארעג דימת טָאה סָאװ ,סָאד ,ריא טעז;

 טנכייצעגסיוא קידנעטש ןיב ךיא סָאװ .סָאד ןעװעג זיא

 -- סיוא סנַארפ טריפ -- ןעמעװ בילוצ טָא ?...ןפָאלשעג

 -פָאלש ןעגנערברַאפ טפרַאדעג ןבָאה ,רעקידייטרַאפ ,רימ

 . ....ןעמענ וצ ןסולשַאב עכלעוו ,קידנטכַארט ,טכענ עזָאל

 רע .קיאור טּפָאלש ,רעטריסערעטניארַאפ-טּפיוה רעד ,רע

 םייב ,עיצַאדַארגעד רעשירעטילימ רעד ייב וליפא טפָאלש

 ... ? קיניזמוא טשינ סָאד ריא טניפעג ,ןער ןיא סעצָארּפ

 -עג ןײמעגלַא ןיא סע ךיז טָאה ןסופיירד ןיא טשינ רָאנ

 ןעגנַאגעג זיא'ס .רעקידייטרַאפ ענייז ןוא ןסנַארּפ ייב טלדנַאה

 ,טייקיטכערעג ןוא ןסיוועג רַאפ ,ןּפיצנירּפ רַאפ ףמָאק ַא ןיא

 טשירפעגּפָא לַאסָאלָאק טָאה .טייקיטכערעג רעד ןופ גיז רעד

 טָאה ,טפַאשלעזעג רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ערעּפסָאמטַא יד

 ןיא ןביױלג םעד טקרַאטשרַאפ ,רעטימעג יד טקיאורַאב

 ףמַאק ןקיזָאדמעד ןופ זיא ,סנַארּפ ,ןײלַא רע ןוא ,םזינַאמוה

 ,ןעגנוגייצרעביא ענייז ןיא רעטקרַאטשעג ַא ןעגנַאגעגסױרַא

 ךיז טָאה רע ןוא סערגָארּפ ןכעלשטנעמ ןיא ןביולג ןייז ןיא

 ,םזילַאיצָאס םוצ טרעטנענרעד רעמ ךָאנ

 -רַאפ ."ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ,סנַארפ לָאטַאנַא, : ךוב םענופ)

 ,(ןטייז 263 ,1939 זירַאּפ ,אטארעצ .ב .א גַאל

 "ןינעל. : ךוב םענופ

 טצעזַאב 1908 רעבמעצעד ףוס ןיא ךיז טָאה ןינעל ןעוו

 ,ץנערעפנָאק-ײטרַאּפ ַא ןעמוקעגרָאפ ָאד זיא ,זירַאּכ ןיא

 ףעמעלבָארּפ עלעוטקַא יד טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה סָאװ

 -ַאדיװקיל , יד ןופ עגַארפ יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא סע

 טלעטשעג ךיז טָאה ץנערעפנָאק יד .םזיסקרַאמ ןופ ?ןרָאט

 -יוװקיל יד טּפשמרַאפ טָאה ןוא טקנוּפדנַאטש סנינעל ףיוא

 -טפיוה יד זַא ,ןזיװעגנָא טָאה ץנערעפנָאק יד .ןרָאטַאד

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןרעװ טריפעג טציא ףרַאד טעברַא

 ,טעברַא עלַאגעלמוא יד ןרעטיירבסיוא ןוא ןקיטסעפרַאפ

 עלַאגעל-בלַאה ןוא עלַאגעל עלַא קיטייצכיילג קידנצונסיוא

 -ידניס ,"אמוד, יד : לשמל יװ ,טייקיטעט ןופ ןעלטימ

 .וװ .א .א ,עסעױּפ ,ןטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ,ןטַאק

 רעמ ץלַא ,טעװעשובעג טָאה םזירַאצ רעד רעמ סָאװ

 -כָאנ ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס ןוא סעקיוועשנעמ יד ןבָאה

 ץלַא ךיז ןבָאה ייז .סטכער ףיוא טקורעג ךיז ןוא ןבעגעג

 ןופ טייז רעטייוצ רעד ףיוא רעפמעק סלַא טקעלּפטנא רעמ

 -עשנעמ יד .עיזַאושזרוב רעד ןופ דצ ןפיוא ,עדַאקירַאב רעד

 רעד ןופ ןסולשַאב יד ןפרָאװעגרעטנוא טשינ ךיז ןבָאה סעקיוו

 רעמ ץלַא ןענעז יז .1908 ףוס ןיא ץנערעפנָאק רעזירַאּפ

 -ַאב וצ טּפָאהעג ןבָאה ייז .עיצַאדיווקיל ןופ געוו ןפיוא קעװַא

71 



 ןפַאש וצ טייקכעלגעמ יד גנוריגער רעשירַאצ רעד ןופ ןעמוק

 : ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב ייז ןבָאה רַאפרעד ,ײטרַאּפ עלַאגעל ַא

 ,?ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיניּפילָאטס,

 םיאנוש ענעפָא יד ףיוא ייס ןגיױצַאב ךיז טָאה ףמַאק סנינעל

 ץיּפש סנעמעוו ןיא ,ןרָאטַאדיװוקיל יד ,עיצולָאװער רעד ןופ

 -עגרעטנוא ,וָאסערטַאּפ ,דָארלסקַא ,ןַאד ןענַאטשעג ןענעז'ס

 -- סעקיוועשנעמ ערעדנַא ןוא יקצָארט ,ווָאטרַאמ ןופ טציטש

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןרָאטַאדיװקיל עטלעטשרַאפ יד ףיוא ייס ןוא

 רעד ןופ ןטַאטוּפעד-רעטעברַא יד ןפורּפָא לָאז ןעמ רַאפרעד

 .טעברַא עלַאגעל עדעי ןרעהפיוא ללכב ןוא אמוד

 ןתמא רעייז ןזיװַאב טייל יד ןבָאה טייצ רערעוװש ַא ןיא

 .ףוצרּפ

 עשירעכוז-טָאג ןוא עשיטסילַאעדיא יד ןקריוווצנגעק ידכ

 -יײטרַאּפ רעד ןופ לייט ַא טּפַאכרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנומערטש

 סיורג ןייז ןביירש ןעמונעג ךיז ןינעל טָאה ,ץנעגילעטניא

 טָאה 1903 ןיא .?םויציטירקָאריּפמע ןוא םזילַאירעטַאמ,, קרעוו

 יד ןקידיײיטרַאפ וצ קרעוו ןייז רעביא טעברַאעג קידרעביפ רע

 .עיפָאזָאליפ עשיטסיסקרַאמ

 ןייז וצ ןינעל טרידוטש ,ןטעברַא עשיטילָאּפ עקיטייז ץוחַא

 ןרָאטױא ענעדישרַאפ ןופ רעכיב טרעדנוה ייווצ רעביא קרעוװ

 ןײק קעװצ םעד וצ טרָאפ רע .ןגַארּפ עשיּפָאזָאליפ רעביא

 ףניפ .קעטָאילביב רעשיטירב רעז ןיא ןרידוטש וצ ןָאדנָאל

 ןוא םזילַאידעטַאמ,, ךוב ןייז ןטיירגוצ םייב רע טעברַא םישדח

 ,."םזיציטירקאריפמע

 טייטש סע .קרעוװ עטסקיטכיוװ סנינעל ןופ סנייא זיא סָאד

 ןוא סקרַאמ ןופ קרעוװ עשיּפָאזָאליפ יד טימ ךיוה ןייא ןיא

 -גיא ןטייווצ ןופ רעריפ יד יװ סָאמ רעבלעזרעד ןיא .סלעגנע

 טָאה ,םזיסקרַאמ ןופ טרעקעגּפָא ךיז ןבָאה לַאנָאיצַאנרעט

 ןופ ערעל יד טרעטיירבעגסיוא ןוא טלקיװטנַא רעטייוו ןינעל

 ,םזילַאידעטַאמ ןשיטקעלַאיד
 -יווער וצ ןוװרּפ עלַא ןגָאלשעצ ןינעל טָאה ךוב םעד טימ

 -עג קיטייצכיילג טָאה ןינעל .סקרַאמ ןופ עיּפָאזָאליפ יד ןריד

 טביירש ווירב ייד ַא ןיא .עיגילער רעביא ןעלקיטרַא ןבירש

 טימ סָאלק-רעטעברַא םעד ןביוטרַאפ וצ רַאפעג רעד ןגעוו רע

 : ןבירשעג רע טָאה ןיקרָאג וצ ווירב ַא ןיא .עיגילער

 ןיא יירענידנשטעג ןופ ךיז טדיישרעטנוא שינעכוזטָאג יד,

 לווייט רעלעג ַא ךיז טדיישרעטנוא סע יו רעמ טשינ לַאפ ןייק

 ".ןעיולב ַא ןופ

 ,עקירעמַא) עיטַארקָאמעד טשרעה סע ווװ ,רעדנעל יד ןיא,

 -רַא יד ןוא קלָאפ סָאד ןעמ טשירַאנרַאפ (.וװ .ַא .א ,ץייווש

 ַא ןופ יידיא רעד טימ דָארג ,קרַאטש סרעדנוזַאב רעטעב

 רַאפרעד דָארג .,טָאג םענעּפַאשַאב-טשרע ,ןקיטסייג ,םענייר

 זיא טָאג טימ ןריטעקָאק סעדעי ,יידיא עזעיגילער עדעי לייוו

 -ישזרוב רעד דצמ טעדלודעג רַאּפרעד סע טרעוװ -- ןיימעג

 דָארג .ןעמונעגפיוא קיליװטוג סע טרעוװ לָאמטּפָא ןוא עיזַא

 "רעדינ יד ,טייקניימעג עטסכעלרעפעג יד סע זיא רַאפרעד

 ןעגנוקיטלַאװגרַאפ ,דניז ןענָאילימ .גנודנעש עטסקיטכערט
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 יז ןענעז ,ןפרָאװעגּפָא רעגנירג ךס ַא עסַאמ רעד ןופ ןרעוו

 רעקיטסייג רענייפ רענעי יװ ,ךעלרעפעג רעקינייו רעבירעד

 א .עײדיא-טָאג וצ טצוּפעגוצ זיא סָאװ ,םויטסָאק רעשיגָאלָאעדיא

 ךיא סָאװ) ךעלדיימ טקידלַאװגרַאפ סָאװ ,חלג רעשיליוטַאק

 רעד רַאפ זיא ,(גנוטייצ רעשטייד ַא ןיא קילעפוצ טציא ןעייל

 -עדיא  ןַא רענייא יװ ,ךעלרעפעג רעקינייוו עיטַארקָאמעד

 ןטשרע םעד לייו ,עיגילער עיינ ַא טקידיײירּפ סָאװ ,?טסילַא

 רעטייווצ רעד רעכָא ,ןקיטײזַאב וצ ,ןטּפשמרַאפ וצ גנירג זיא

 -רַאפ וצ טכייל ױזַא טשינ ןוא ךעלרעפעג רעמ ןיוש זיא

 ."ןביירט

 : סיוא טריפ ןינעל ןוא

 ןדנוא ייב טסייה סָאװ ,גנואייּפשַאב-ןיילַא רעד טימ גונעג.

 טימ ךיז טקיטפעשַאב סָאװ ,שטנעמ רעדעי .קיטירקטסבלעז

 ,"ךיא ןייז טנקיילרַאפ ,יײרעכוזטָאג

 -עג ןינעל טָאה ןסעומש ןוא ווירב ,ןעלקיטרַא ךס ַא ןיא

 סקרַאמ טקידיײטרַאפ ןעמ ױזַא יו סעקיװעשלָאב יד טנרעל

 .מוא יד ןקיטסעּפַאב זומ ןעמ יװ ,עירָאעט ערענָאיצולָאװער

 ןופ םזינוטרָאּפָא ןגעק ןפמעק זומ ןעמ יװ ,ײטרַאּפ עלַאגעל

 .סקניל ןופ ןוא סטכער

 -ַאמ ןיא ,"קרעוו ןייז ןוא שטנעמ רעד ,ןינעל., : ךוב םענופ)

 .(רעדנעב יירד ,טּפירקסונ

 חייו



 : ךוב םענופ

 ןטצעל ןיא ןבעל ןשידיי ןיא גנוריצנערעפיד-ןסַאלק יד

 ךיוא טימרעד ןוא טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ לטרעפ

 ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ גנוריצנערעפיד-ןעיידיא יד --

 ףיוא קיטעט-ךעלטּפַאשלעזעג ןרעוװ וצ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ

 רעד ןיא גנַאלקּפָא םעד ןענופעג טָאה -- סַאג רעשידיי רעד

 קידנבייהנָא ,רוטַארעטיל .דיי רעלַאיצָאס .ַא ןופ גנודליבסיוא

 רעד וצ רעטעּפש קידנעײגרעבירַא ןוא עיזעָאּפ רעד טימ

 .עזָארּפ

 ןוא עיזעָאּפ עלַאיצָאס עקיזָאד יד ןָא ךיז טביוה ןביוהנָא

 ףיוא קנַאדעג רעלַאיצָאס רעטערקנָאק רעטשרע רעד ללכב

 -וועשטניוו סירָאמ ךרוד טקירדעגסיוא ,ןפוא ןרַאבלטיממוא ןַא

 .יקס

 ,הביבס ןוא גנומַאטשּפָא רעמורפ ןייז ףיוא טקוקעג טשינ

 -ַאיצָאס רעד ןיא ןגױצעגניײרַא ןרָאי עגניי יד ןיא רע טרעוו

 -גָא .ןרָאי רעקיצעביז יד ןיא ,דנַאלסור ןיא גנוגעווַאב רעל

 ןייז ןָא רע טבייה ,ןעיידיא עשירָאטַאלימיסַא טימ טקעטשעג

 זיא ,שיאערבעה ףיוא טייקיטעט עכעלטּפַאשלעזעג עוויטקַא

 ףיוא רוטַארעטיל-עיצַאטיגַא רעטשרע רעד ןופ רעכעש רעד

 טייג רעטעּפש .קלָאפ םוצ טנעָאנ טשינ זיא סָאװ ,ךַארּפש רעד

 ןילַא טעדנירג רעדָא ,טימ טעברא ןוא שידיי וצ רעביא רע

 ,שידיי ףיוא ןטפירשטייצ עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצָאס

 רעדיל ענייז ,רעטכיד רעשירַאטעלָארּפ רעטשרע רעד טרעוו

 עטסטיירב יד ןשיוװצ ןעגנוזעג ןרעװ ףמַאק ןוא טעברַא ןופ

 .ןסַאמ-רעטעברַא

 זיב עיצַאלימיסַא ןוא הלכשה ןופ געוו םעד קידנכַאמכרוד

 ןעגנַאגעגכרודַא רע זיא ,קלָאפ ןופ ךַארּפש רעד רַאפ עביל

 -עגסיוא קידנעטשלופ ךיז טָאה רע זיב ,ןעגנולקַאװ עניילק

 יד ןיא םיא רימ ןפערט ןבעל ןייז ןופ ףוס םייב .טרעטכינ

 רעד וצ געוו ןפיוא טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעייר

 -ַאב ןופ הכולמ עטשרע יד .סַאלק-רעטעברַא ןופ גנוייירפַאב

 ןפוא ןקירעהעג ַא ףיוא טקנַאדעגּפָא טָאה רעטעברַא עטיירפ

 ןייז טָאה ןוא רעטכיד ןשירַאטעלָארּפ ןשידיי ןטשרע םעד

 .ןוקית ַא ןבעגעג ןבעל ךייר ץנַאג

 ןופ טשרעהַאב ןעוועג זייוולייט רָאנ זיא יקסוועשטניוו ביוא

 -עג קידעבעל ןבָאה סָאװ ,ןצנעדנעט עשיטסילַאיצָאסדָאכרַאנַא

 זיא ,.ה .י ןט-19 ףוס ןיא ןסַאמ-רעטעברַא יד ןשיוװצ טקריוװ

 ,טַאטשלעדע דוד ,רעטכיד-רעטעברַא רעשידיי רעטייווצ ַא

 ,קנַאדעג ןשיטסיכרַאנַא םוצ ןדנובעג ןעוועג ןבעל ץנַאג ןייז

 -ַאודיוװידניא ןוא טנעמַארעּפמעט ןייז ןכָארּפשטנַא טָאה סָאװ

 .רוטַאנ רעשיטסיל

 ,רעװָאשװָאב ףסוי רבח-טייצ ןייז זיא ,טַאטשלעדע דוד יו

 -ַאש ערעייז .םזיכרַאנַא ןטימ ןדנוברַאפ קרַאטש ןזעוועג ךיוא

 יףוטארעטיל עשידיי יד ןוא ןבעל עשידיי סָאד,

 ןבָאה עיזעָאּפ עזעיצנעדנעט-שירעלטסניק ערעייז ,ןעגנופ

 ןוא עיסערּפסקע ,טייקיטכירפיוא רעייז טימ טרעטסײגַאב

 -ָארּפ ןקרַאטש ןוא סָאטַאּפ ןרענָאיצולָאװער ןופ גנובעלרעביא

 עקיזָאד יד ןבָאה טכער טימ .טכערמוא ןלַאיצָאס ןגעק טסעט

 רַאפ טגיל רקיע רעד זַא ,ןטלַאהעג ןרענָאיצולָאװער-רעטכיד

 ,זרעפ ןטיובעג-ןייפ ןיא ,יירעביירש-ןייש רעד ןיא טשינ םעלַא

 -יליטוא םעד ןיא רָאנ ,דליב ןטקירדעגסיוא-שירעלטסניק ןיא

 ךעלצונ -- לייוו ,ןטרעדלישעג ןוא ןטגָאזעג ןופ קעווצ ןרַאט

 -עג םוצ ,ץרַאה םוצ טקעריד טדער סָאװ ,גנופַאש יד רָאנ זיא

 ןָא םיא טגער ,סעּפע םיא טנרעל יז ןעװ ,ןסַאמ יד ןופ ליפ

 םיא טגיוורַאפ ,ןייא םיא טרעפעלש יז ןעוו טשינ ןוא סעּפע וצ

 רעדָא יקיריל רענעבירטעגרעביא ןופ רענעט עטרַאצ יד ןיא

 ,קיטנַאמָאר

 -מוא רעצנַאג רעד ייב ,רעטכיד עלַאיצָאס עטשרע ערעזנוא

 ןשירעלטסניק-קינייו ןוא םרָאפ ןופ רערעייז טײקנפלָאהַאב

 ןשידיי ןיא עלָאר עלַאסָאלָאק ַא טליּפשעג ןבָאה ,קורדסיוא

 עיינ ןוא עטלַא יד ןשיוװצ הפוקת-גנאגרעביא רעד ןיא ןבעל

 רוטַארעטיל רעד ןיא תוגשה ןוא ןפירגַאב ,ןעמרָאפ-סנבעל

 .טרעדנוהרָאי רעזנוא ןופ ביױוהנָא ןיא

 -יא-לַאיצָאס רעד ןיא טייקכעלנעזרעּפ עטסשיגַארט יד

 סירָאמ זיא טרעדנוהרָאי ןט-19 ףוס ןופ גנוטכיד רעשיאעד

 זיא ןטכיד ןייז ןופ ןוא ןבעל ןייז ןופ געוו רעד .דלעפנעזָאר

 -עג רע טָאה תוחוכ עטסעב ענייז .םזיגַארט טימ ןעוועג לופ

 -סקע זיא רע וװ ,רעּפעש-ץיווש רענַאקירעמַא יד ןיא טרטּפ

 רעווש רעייז זיא םיא .ןפוא ןטסגרע ןפיוא ןרָאװעג טריטַאולּפ

 ןייז ךיז ןבעגוצּפָא ידכ ,ּפָאש ןופ ךיז ןעיײרּפַאב וצ ןעמוקעגנָא

 -יא יד ןעמעוו ייב ,טייקכעלנעזרעּפ ַא : עזומ רעשירעטכיד

 -וק סָאװ ,ערעדנַא ייב יװ -- ןצנעטָאּפ עשירעפַאש עכעלרענ

 ןעלגנַאר טזומעג גנַאל ךיז ןבָאה -- קלָאפ ןופ טקעריד ןעמ

 -- םעד ןופ טייקכעלטייהנייא רעשינָאמרַאה ןופ לגנַאמ ןטימ

 -סױרַא ,טסעטָארּפ ןרענָאיצולָאװער ןופ סָאטַאּפ טימ טקריוו

 טימרעד ןוא קיטייוו ןכעלנעזרעּפ ןַיז ןפַאש ןייז ןיא ןעיירש

 טָאה סָאװ ,ויטקעלָאק ןטריטַאולּפסקע ןַא ןופ קיטייו םעד

 -סיוא םוצ ןוא טרָאװ םוצ ןעמוק וצ טייקכעלגעמ יד טשינ

 -ענָאיצולָאװער עדַאיעלּפ רעד ןיא ןייא ךיז טסילש רע .קורד

 רעד גארטייב ןייז ןבעגעג טָאה ןוא רוד ןייז ןופ רעטכיד ער

 ןליפַא רעבָא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ,עיזעָאּפ רעשידיי

 -ַארט ןייז ןרעדנע טנעקעג טשינ ןבָאה םור רעטסכעה ןייז

 .טייקנסעגרַאפ רעטסכעה ןיא ןייגסיוא ןייז ןוא ןבעל שיג

 ןיא ,"רוטַארעטיל יד ןיא ןבעל עשידִיי סָאד;,)

 (.די-בתכ

 עשידיי
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 ןיוומיפ 8

 יקסוואלאשזד .מ
 עזשרַאוו ןופ טנגעגמוא רעד ןיא 1900 םורא ןריובעג

 ךיז טנרעלעג ..עילימַאפ רעשידיי רעמערָא ןַא ןיא

 טקישרַאפ לגניי גנוי סלַא ךָאנ .טנעיילעג ליפ ,ןײלַא

 -עג .דנַאלשטייד ןייק טעברַא-סגנַאוװצ ףיוא ןרָאװעג

 -נָא .ןיימ .א טרופקנַארפ ייב ןבורג-ןליוק ןיא טעברַא

 קיד האג שמתקמ יז ןיא ןפיהש ןוצ ןשיומעה

 .טסוליא , : ןיא טעברַאעגטימ .ןירַאפ ןיא -- 9

 ,טערייא .ב ?עסערּפ, ,"רעטעלב .טיל ,, ,"ךָאװ עטריר

 ַא טכעלטנעפערַאפ ."לַאנרושז .פ, ,"עסערפ עיינ;

 טריטרָאּפעד ."רעסעמ ַא טימ טיורב ַא; רעדיל ךוב

 עשיריל ייר ַא די-בתכ ןיא ןזָאלעג .1943 ןיא ןרָאװעג

 , .רעדיל עשיּפע ןוא

 טייקשידלעה רעכעלגעטלא זופ רעטכיד רעד

4 

 -סגנופַאש סנעמעוו ,רעטכיד ַא ןגעוו ןביירש וצ רעווש זיא"ס

 רעד ךרוד ןטימניא ןסירעגרעביא קידתוירזכא ןרָאװעג זיא געוו

 -עג ךָאנ טָאה סָאװ ,טנַאלַאט ַא ,גנוטכינרַאפ רעשיטסירעלטיה

 -דנע טשינ ךָאנ ךיז ןבָאה ןרוטנָאק סנעמעוו ,אפוג ךיז טכוז

 רעקידנסילפ ,רעסייה רעד ןופ ףָאטש ןיא טצירקעגנייא קיטליג

 ןיא ןָא זדנוא ןקוק ןפרוװנָא ןוא ןעגנוטיידנָא .עסַאמ-רעטרעוו

 ןופ ,ןטקנוּפ-גנַאגסיױא .ןעגנואיוב עטשרע ,ענעזָאלעגרעביא יד

 .געו ַא ןענעפע טנעקעג טָאה רענייא רעדעי עכלעוו

 -גייא סָאד -- ךוב סיקסווָאלַאשזד רימ רַאפ טגיל ױזַא טָא

 ַא -- "רעסעמ ַא טימ טיורב ַא,, : לכיב עניד ענענישרעד-קיצ

 -גזייו -- סמערָא עטציירקעגרעביא ריפ ,גָאר ַא ףיוא ּפולס

 ןופ ןכייה יד --- רענייא רעדעי ךייה רעד ןיא ןוא סיורָאפ קיד

 ןיהווו ןגָאז ןעק רעוו ,ןטייקכעלגעמ .ןעגנוכיירגרעד עשירעטכיד

 ךרוד ןטינשעגּפָא ,עלַא ןכָארבעגּפָא גנילצולּפ ןוא ,עקידנריפ

 טימ רעטכיד םעד ןעגנולשרַאפ טָאה סָאװ ,םוהת םענעפָא םעד

 -כָאנ ענייז עלַא ,רעטרעוו עטגָאזעגסױרַא טשינכָאנ ענייז עלַא

 .ןגעוו ענעגנַאגעג טשינ

 -טנַא קלָאפ רעזדנוא ןופ ןברוח רעקינָאילימ-סקעז רעד

 ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ תוברוח ליפיוזַא ךיוא ךָאנ טלַאה

4 

 ענעטינשרַאפ-קיטייצירפ ,עטבעלעגסיוא ךיז טשינכָאנ ליפיוזַא

 יד ןיא ףור רעייז טגנילק ךַאפטרעדנוה ןוא ךַאפנעצ .ןטנַאלַאט

 ,טרָאװ רעייז ןגָאורעד ,קרעװ רעייז ןצעזרָאפ :ענעבילבעגרעביא

 טימ יװ ןָא ןעמוק סָאװ ,רעטכיד ,רעביירש ָאד ןענעז ךָאד

 ןיא ןיוש טגָארט ןוגינ רעטשרע רעייז .גנומיטשַאב-סיורָאפ ַא

 יד ,דנַאטשוצ ןלַאנָאירבמע ,ןטלקיװטנַאמוא ןיא ןייז לָאז ,ךיז

 טרעהעג ייז וצ .קיזומ רעקיטפנוקוצ רעייז ןופ עמַאג עצנַאג

 עכעלטע יד ןוא לכיב ןייז ךרוד ןעמ טנעייל .יקסווָאלַאשזד .מ

 סע טרעװ ,רעדיל עטקורדעגּפָא טשינכָאנ ,עטזָאלעגרעביא

 ענייז ןופ ןגעוו יד ןייז טשינ ןלָאז סע ןדישרַאפ יװ :רָאלק

 -װָאט-געוו יד טציירקעגרעביא יװ ,ןטייקכעלגעמ עשירעטכיד

 ,םעד ףיוא : גנוטכיר ןייא ןיא עלַא ףוס לכ ףוס ןגיל ייז ,ןעל

 -ילג עקידנעגנערב-טיוט עקיזייא ןוא ןזדלעפ עטרַאה רעביא

 ןװיטקעלָאק ןופ ץיּפש-גרַאב םוצ גנַאהּפָא ןקידנריפ ,ןרעשט

 .טייהשטנעמ רעד ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ ףמַאק

 -יא ףיוא טליײטרַאפ ,גנופַאש רעשירעטכיד רעצנַאג ןייז ןופ

 ןגעק ףמַאק רעד :וויטָאמ-טייל ןייא ףיוא טגייטש ,רָאי 10 רעב

 ,סָאװ ,טפַאשלעזעג ַא רַאפ ,עיצַאטַאולּפסקע ןוא גנוקירדרעטנוא

 יד ךיילגוצ ךיוא טײרפַאב ,תוריתס ענעגייא יד ןופ טײרפַאב

 .טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ



 ךיוא ,עיפָאזָאליפ עטקַארטסבַא ןייק םיא ייב טשינ זיא סָאד

 -סיוא-ןרָאצ ַא ,טסעטָארּפ רעלַאיצָאס רעדנילב ַא םתס טשינ

 -אגרָא ןופ גנאזעג סָאד זיא גנוטכיד סיקסווָאלַאישזד .יירשעג

 ןעמאזוצ .סַאלק-רעטעברא ןופ ףמַאק ןטסווואבליצ ,ןטריזינ

 לופימ קידנרעטעלק ,עיזעָאּפ ןייז טגניז ןוא טיירש םיא טימ

 ףכיײה עבלעז יד וצ ,ליצ ןבלעז םוצ קידתונשקע רעבָא

 ,ס"וועג ,ָא .ףמַאק ןופ רעטכיד רעד זיא יקסווָאלַאשזד .מ

 ןופ איבנ רעד ,טרָאװ ןסיורג ןופ רעטכיד רעד טשינ זיא רֶע

 ,רעד טשינ ,גנוטלַאטשעגמוא-טלעוו רערענָאיצולָאװער רעד

 ןטימ רע טסעמ ,ןציּפש יד ףיוא קידנבייהסיורא ךיז סָאװ

 גנוטכיד סנעמעוו ןוא הנחמ עקידנרישרַאמ עצנַאג יד קילב

 יקסווָאלַאשזד .שרַאמ ןופ ןמיה םוצ רעדָא זעטניס םוצ טרעוו

 טנַאה ,ייר רעד ןיא ןרישרַאמ סָאװ ,יד ןופ רענייא זיולב זיא

 -יל ךיוא ןענעז רעדיל ענייז ןוא ,םירבח ענייז טימ טנַאה ייב

 ,טייוו טשינ ןעעז ייז .ייר רעד ןיא ןרישרַאמ סָאװ ,יד ןופ רעד

 ןופ ןגיוא יד ,סיורָאפ ןעיײג סָאװ יד ןופ ןקור םעד זיולב

 ערעייז ןופ טנעה יד זיולב ןליפ ייז ,ייז ןופ סקניל ןוא סטכער

 רעבָא ,אנוש ןגעק טייק יד ןדליב ייז עכלעוו טימ .,ןטייז עדייב

 ןוא ,עסַאמ רעצנַאג רעד טימ ןעמאזוצ ךיז טסיג טָארט רעייז

 רענעלָאטש רעצנַאג רעד ּפָא טגנילקרעד יז ןופ טירט ןדעי ןיא

 ןוא ,גנידצלַא ץָארט רעד ןופ ,סַאלק ןקידנרישרַאמ ןופ קיוּפ

 -ַאב סָאװ, ,טייהשטנעמ רעקידנעיײגסיורָאפ גנידצלַא רעביא

 " ! ךָאד ךיז טגעוו

 .טָארט רעקיזָאד רעד טגניז רעדיל סיקסווָאלַאשזד ןיא

 גָאט ַא ןבײרשַאב סָאװ ,רעדיל עשיטסילַאער עכאפנייא ענייז

 ,גנוציז-טַאקידניס ַא ,םוקנעמאזוצ-בולק ַא ,רעטעברַא ןַא ןופ

 קיטנוז ןטושּפ ַא רָאג רעדָא ,עיצַארטסנָאמעד ַא ,קיירטש ַא

 םעד טָא ןיא חכ רעייז ןּפעש ,רעירַאטעלָארּפ רעזירַאּפ ַא ןופ

 ַא ,לגניר ַא ןייז וצ ,ויטקעלָאק ַא וצ ןרעהעג וצ ןייזטסוװַאב

 -יורג רעד ןיא לגניר קיטיינ טולָאסבא ןַא רעבָא ,רשפא ןיילק

 -ַאב סָאד טָא .גנולקיװטנַא רעכעלטכישעג רעד ןופ טייק רעס

 -ַאּפ ַא .רעדיל ענייז סָאטַאּפ ןכעלרעניא םעד טיג ןייזטסווו

 -לעוו ,קידנרענוד ,קיכליה טשינ לָאמנייק זיא רעכלעוו ,סָאט

 טכיולכרוד קידתונשקע ןוא קיביײלג ,ליטש ַא רעבָא זיא רעכ

 -לגָאװרַאפ ,גנוגלָאפראפ ,טיונ ,תוקחד ,גָאטנכָאװ ןעָארג ןכרוד

 .ןוקית ןוא ןיז טיג סָאװ סָאטַאּפ ַא ; טייק

 -עברַא ןגנע ןקיצומש ַא טבײרשַאב יקסווָאלַאשזד יװ טָא

 יד ייב רעמייב ןעייר,, טאטשנַא וװ ,זירַאּפ ןיא לטרעפ-רעט

 -יס,, וװ ,?ןטיולּפ יִד ייב ןּפמָאל-ןסַאג יד ךָאנ ןעלמיש . . .ןטייז

 -גיק יד וו ,"עמורק רעזייה ,ךשוח -- ןפיוה ,סעטָאלב -- סעט

 ריא טלָאז ,רעבָא ווו "ןייוועג טימ ןסע קיביײא ןענָאמ,, רעד

 זַא ,ןסיוו

 ,ןטעָאּפ ןוא רעריפ ןעניויו טעטיס יד ןיא;

 זנוא ייב ָאד זַא;

 ...ןטערקעד ןוא סענמיה עיינ ןעמ טיירג,

 (יודנוא ייב ָאד;)

 רעמ טשינ טעװַארּפ ןעמ וװ ,לביטש גנע ןגייא ןייז רעדָא

 ףיֹוא ןייװ ןיק טשינ ....רעטכייל ןייק טשינ,, ווװ ,בוט-םוי

 "שודיק

 -- ,ןכָאק לפָאטרַאק זיולב ,יז טעז ,ןוויוא ןפיוא,

 ....ןכָאװרעדניא רעָארג רעטסָארּפ ַא יוזא טָאג

 ("בוט-םוי ברע עלַא;;)

 ,זירַאּפ ןיא ,ָאד ךיוא רעבָא וו

 ,ןכַאפ ןוא ןשזנַארב עלַא ןופ רעטעברא יד . . . ,

 .: ,- "ןפאמ בהטוםוי ןשיהע ט םעיינ א ָאד ןש הק -

 טימ טייקנדנוברַאפ עקיזָאד יד ,ןביולג רעקיזָאד רעד טָא

 -געט-גָאט ןופ רעקיריל םוצ ןיקסווָאלַאשזד טכַאמ ,סַאלק ןייז

 ןופ רעקיריל םוצ טגָאזעג טלָאװ ךיא ,ףמַאק-סַאלק ןכעל

 גָאטלַא ןשידלעה רעקינײװ טשינ רעבָא ראפרעד ,ןכאפנייא

 ,גנוגעווַאב-רעטעברא רעד ןופ ןטנַאטילימ ןופ

 -װָאלַאשזד ןופ ךירטש-טנורג םוצ ךיא םוק ָאד ןוא ,לייוו

 -םדוק גנידצלא ןיא ןוא גנידצלא ראפ זיא רע ,גנוטכיד סיקס

 -- ןעגנילק טשינ לָאז סע לַאסקָאדַארַאּפ יװ .רעקיריל ַא לכ

 -ױװ ןוא ץָארט ןופ רעדיל ענייז ,רעדיל-ףמַאק ענייז

 ןענעז ייז ,טײקטסוװַאב-ליצ דעשיטילָאּפ ןופ ,דנַאטשרעד

 -ָארּפטרעדנוה ַא זיא יקסװָאלַאשזד .קיריל עטרַאצ דימת

 טבערטש אפוג רע ןעװ ,ןַאד וליפא ,רעקיריל רעקיטנעצ

 םעד ןופ שפנה:תוכפתשה עשיריל עדעי ןעגנערבוצסורַא

 -לֵא רעד ןופ תונורכז ענייז טגניז רע יצ .דיל טענעי רעדָא

 וצ ןענעז סעציילּפ, סנעמעוו ,ןדיי ןעמורפ םעד ,םייה רעט

 סָאד סיוא ךיז טוט סָאװ,/ ןוא "רעגערט ַא ןרעוו וצ ךַאװש

 ןביוש ריפ,, : לביטש סעבָאב-עדייז םעד ,"ןפָאה לסיב עטצעל

 םייה עטלַא יד .,"רעמייב ייווצ -- ןגעקטנַא ,רעטצנעפ ןיא

 ,תוסיפת ,סעלציּפש ,?עיצַאנַאס,, ,גנוקירדרעטנוא ,תולד ןופ

 ןֶא ןוא סַאּפ ןָא; טיצ רע עכלעוו ךרוד ,רעדנעל עיינ יד יצ

 טשינ ךעלדנע טניפעג רע רעכלעוו ןיא ,טָאטש יד יצ ,"סעזיוו

 עיינ ַא ןוא דנַאלמייה יינ ַא ךיוא רָאנ טלקמ-םוקמ ַא זיולב

 -רעביא םעד לכ םדוק רע טגניזַאב םוטעמוא -- זירַאּפ ,עביל

 ,ליפעג םענעגייא ןייז ןופ עמזירּפ רעד ןיא ןעעשעג ןופ ךורב

 סָאד ןוא -- רָאנ .עיצקַאער רענעגייא ןייז ,ָאכע םענעגייא ןייז

 -עז ןליפעג ענייז -- ןדעי ראפ טנעָאנ יוזא קיריל ןייז טכַאמ

 -עג יד ןענעז ייז ,עשילרעטסיוא ,ערעדנוזַאב ןייק טשינ ןענ

 רעוט עטעוועטראהראפ ,עקיטומ ,ענעדיײשַאב ליפיוזא ןופ ןליפ

 -כיד רעד זיולב רעבָא סָאװ ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןופ

 ,ןגָאזסױרא ןוא ןרילומרָאפ ןעק רעט

 ןופ עיצרָאּפ עטוג ַא ןטלַאהַאב טגיל רעקיריל םעד טָא ןיא

 ,רתסב רעקיטנַאמָאר ַא רעבָא זיא יקסווָאלַאשזד .םזיטנַאמָאר

 -גַאמָאר םענעגייא ןטימ טמעשעג ךיז טלָאװ רע יװ ,טקנוּפ

 סגייא ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טימ טנכיײצַאב רע ןעוו ןוא .םזיט

 רע יװ טקנוּפ ,ןװיכב סע רע טוט ,רעדיל עטסעב ענייז ןופ

 זיולב זיא סָאד זַא ,ןכיירטשרעטנוא םעד טימ טלָאװעג טלָאװ
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 -ביד ןסיורג ןופ קיטיײזּפָא ,אזא לכליּפש א לָאמַא ,יוזַא םתס

 ...געוו ןשירעט

 ,ןרערט ךעלעכייט יו ,לגניי ןופ ןגיוא יד,

 -- ןָא מיז רע טנעל ,ונ ,ןבעלרעד זיא טעב ַא;

 תופוע יד ןופ ױג םעד רע טגָאירעד םולח ןיא;

 * . . .ןָאה םענרעדליג םעד שוביש ַא רַאפ טפיוק ןוא;

 -ףעדליג, ןכָאנ שינעכוז םעד ףיוא לגניי עקיזָאדסָאד טָא

 .רעדיל ענייז עלא ןיא ןבילבעג ןיקסווָאלַאשזד זיא "ןָאה םענ

 עדמערפ-טלעוו עטרעטנָאלּפרַאפ ןיא טשינ םיא טכוז רע רָאנ

 -כעלקריוו ןטרַאה ןיא ,אפוג ןעעשעג-גָאט ןיא רָאנ ,תומולח

 ןופ ןפיולטנא ןייק טשינ זיא קיטנַאמָאר ןייז .ףמַאק-טייק

 זיא יז : טרעקעגמוא .ןכייווסיוא ןייק טשינ ,טַײקלַאער רעד

 ,לגנארעג ןקיטולב ןכעלגעט-גָאט ןטימ ןדנובראפ שינַאגרָא

 !-ראפ גנע ,רעפמעק ןקיביײלג ןוויטקא ןופ קיטנַאמָאר יד זיא'ס

 רע עכלעוו טימ ,םירבח ענייז טימ ,סַאלק ןייז טימ טּפינק

 -עד ןעגנוציז ףיוא ןוא ןענישַאמ-יינ יד ייב ךעלגעט טציז

 .ןסַאג יד ןיא טרירטסנָאמ

 סיוא ךיז טיירד םזיטנַאמָאר ןייז ביוא ,רעדנוװ ַא רַאפ סָאװ

 -וצ רעד וצ רָאנ טײהנגנַאגרַאפ רעד וצ טשינ ןעלצרָאװ יד טימ

 -עמ עטכײלבעגּפָא עטלַא ןיא טשינ הקיני ןייז טכוז ,טפנוק

 -עג ןופ טכיל עקידבלח יד ןיא טשינ ,סעדייז יד ןופ תויש

 עטלַא עקיזָאד יד סָאװ ,קלָאפ ןופ ןוז ַא .םיתבש ענעברָאטש

 ןוא תולד רעכעלקערש יװ רעמ םיא רַאפ ןטיײידַאב ןלָאבמיס

 טכוז המשנ עטקנעבראפ עשיריל ןייז .הענכה עטשואירַאפ

 עצרַאװש יד ןיא "ןָאה םענרעדליג,, ןופ ןעייוו-ןעלגילפ יד

 ןיא ,ןטנאקירבַאפ-ןיילק העליוולעב יד ןופ סעילעטַא עזָאלנוז

 ןוא ןטַאקידניס ןופ ןרעמיצ-גנוציז עטרעכיורעגנָא עגנַאל יד

 ןעור סע וװ ,?ןָאמָאש טיב,, ןקיקָאטש ןפיוא ,ןבולק-רעטעברַא

 לכ םדוק ןוא ,ןעיורפ עמערָא ןוא רעקיירטש ,ןרַאשָאלק ּפָא ךיז

 ןזָאל סָאװ ,רענעפ עטיור יד ןופ ןרעטַאלּפ ןלעה םעד ןיא

 ףיוא ןעלטרעפ-רעטעברַא יד ןופ ּפָארַא טייצ וצ טייצ ןופ ךיז

 ץנַאג ןייז זיא ,רעפמעקטימ רעוויטקַא .ןרַאװלוב עסיורג יד

 טלגיּפש גנוטכיד ןייז ,טעטילַאער רעד ףיוא טכירעג ןעקנעד

 םעד ץלַא ןוא ץלַא ךָאנ טכוז המשנ עטרַאצ ןייז תעשב ,ּפָא יז

 ."ןָאה םענרעדליג., ןופ ןעילפ ןשיטנַאמָאר

 ןוא קיריל רעטקנעברַאפ ןשיװצ גנונַאּפש רעד ןיא טָא

 -רעּפ עשירעטכיד יד סױרַא טסקַאװ טעטילַאער רעטרַאהנזייא

 .לַאפוצ ןייק טשינ זיא סע .ןיקסווָאלַאשזד ןופ טייקכעלנעז

 ץנַאג ןייז ךרוד טנכייצעגסיורָאפ ןיוש זיא געוו רעקיזָאד רעד

 טיוט ןקיליורג םוצ זיב ןרָאי-רעדניק עטשרע יד ןופ ןבעל

 .ןרעמַאקיזַאג עשיטסירעלטיה יד ןיא
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 -רעייווצ ףיוא ןזייוופיוא ןעמ ןעק רעטכיד ַא ןופ געוו םעד

 -רעדניק יד ,עיפַארגָאיב ןייז ןרידוטש ןעק ןעמ : םינפוא ייל

 -סנבעל ,תועּפשה עכעלרעסיוא יד ,הביבס יד ,ןרָאי-טנגוי ןוא
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 יז ןופ עדעי יוװ ןשרָאפסיוא ּפַאטע ראפ ּפַאטע .ןעגנורַאפרעד

 ךיז טלטייקרַאפ ,סע טרעלקרעד ,ןפַאש ןיא סיוא ךיז טקריוו

 רעד ןופ טבילַאב קרַאטש ,דָאטעמ רעד זיא'ס .רעדנַאנײא ןיא

 .ןעט טילָאּפיה ןופ דָאטעמ רעד ,קיטירק רעשיזיוצנַארפ

 ןופ ןסיוו טשינרָאג : טרעקעגמוא ןייג ךיוא רעבָא ןעק ןעמ

 םיא ןופ ןוא ,קרעװ סָאד זיולב ןענעק .ןבעל ןייז ןוא רבחמ

 ןופ .טייקכעלנעזרעּפ עשירעטכיד יד ןריאורטסנָאקער אפוג

 -גַאדעג ןוא ןעמרָאפ ןופ ,ןסנַאוינ ערַאבקרעמַאב-םיוק טּפָא יד

 ,ןטפַאשגדל עריא טימ טייקכעלנעזרעּפ ַא ןפַאשסױרַא ןעק

 -גורא ןוא ףיױרַא םעד טימ ,ןעגנובערטש ןוא תוקפס ,ןסלוּפמיא

 ןוא שיילפ ןופ רעטכיד ןכעלדניפמע ןקידעבעל ןופ רעט

 ,טולב

 -עג יד ,דָאטעמ ןקיזָאד ןיא הנכס עסיורג ַא ָאד זיא סיוועג

 רעד ןכערּפשטנַא טשינ ןיטולחל ןעק טלַאטשעג ענעפַאש

 יד ןופ רעפעש יד ךיז ןדיישרעטנוא טּפָא יו .טייקכעלקריוו

 ,רעכעה ךעלדנעמוא עטשרע יד ןענעז טפָא יו ! ןעגנופַאש

 ,ןגָאז וצ ייז טגנילעג סָאװ ,סָאד יוװ רעכייר ,רעטריצילּפמָאק

 טָאד יו רעָארג ןוא רעקידעכָאװ ,רעכַאפנייא רָאג טּפָא יו ןוא

 קרעװ ןופ ךמס ןפיוא יד זא ,ךיא ןיימ ךָאד ןוא ! ענעפַאשעג

 ַא רשפא ,עלַאער-סיוכרוד ַא זיא טלַאטשעג ענעפַאשעג אפוג

 -ןריובעג ןופ רעגערט רעקידתושממ רעד יװ ךָאנ רעלַאער ךס

 ןעמעוו ןוא ,רבחמ רעד יװ ןעמָאנ ןבלעז ןפיוא טַאקיפיטרעס

 ןעמעוו טימ ,עפַאק א ןיא ,עיצקַאדער ַא ןיא טנגעגַאב ןעמ

 .ןַאב ַא ןיא טרָאפ ןעמ רעדָא ,גָאטימ ןעמַאזוצ לָאמַא טסע ןעמ

 ףיוא תוכיראב ןלעטשוצּפָא ךיז טרָא סָאד זיא ָאד טשינ

 -ַאשזד ייב זַא ,ןגָאז רעבָא לעװ ךיא .עגַארפ רעקיזָאד רעד

 ןופ טשינרָאג ןעק ךיא .הרירב ןייק טשינ ךיא בָאה ןיקסווָאל

 ָאטשינ זיא םיא ייב אקווד זַא ,ךיא ןיימ ךָאד ןוא ןבעל ןייז

 טגיל ,רעדיל ענייז ןעמ טנעייל .תועט ַא ןופ ראפעג םוש ןייק

 ,םעד ןיא ןייז העוט ךיז ןעק ןעמ .ךוב ןּפָא ןַא יו ןבעל ץנַאג ןייז
 -גנולקיװטנַא ןייז ןופ רעבָא עיניל עסיורג יד ,טרּפ םענעי ןוא

 ךיוא זיא סָאװ ,ןבעל ןייז דימת טגניז רע לייוו .טלוב זיא גנַאג

 -גַאג ַא ןופ לרוג רעד ,סַאלק ןייז ןופ ןבעל סָאד קיטייצנייא

 .רעוט-רעטעברא ןוא רעטעברַא עשידיי טכיש רעצ

 ,לגניי שידיי ןסירעגּפָא סעװרָאּב ַא ,דניק סלַא םיא עז ךיא

 -רע ,ךעלערעה עטלזיירקעצ עדנָאלב ןוא ךעלעגייא עָארג טימ

 ַא .עשטָאמס רעד ןופ ךעלסעג עקיצומש עגנע יד ןיא ווו ץעג

 ךָאנ ,עדייז ַא .החּפשמ תולד ןיא רעקידנטכַאמש ַא ןופ דניק

 -סיוא ךיז ַא ןופ ןעקנופ עטליוקרַאפ עטצעל יד קידנטיהּפָא

 ַא ."דרָאב ַא ןוא טעקשַאק דעטיירב ַא., ,רעגייטש ןקידנשעל

 יצ ,בוטש ַא ,"ךעלטכיל-ךעלרעטילפ טימ קיּפישט ַא. : עבָאב

 ןעגנילש שיט םייב ךעלרעדניק ןביז, : סנכש ַא יצ ,ענייז

 רעקידנעטש רעטנוא ,עטרַאדעגסיוא עמַאמ ,עטַאט ."סעבלוב

 -תבש רעקילָאמַא ןופ רעמיש רעטצעל רעד .ענעגיובעג תוקהד

 -גיק עסעוורָאב סעטּפָאכ : ןסיורד .ןגיולפרַאפ טייקידבוט-םוי

 -לע ןופ ןסעומש .רעסַאװ ךעלעקשטיר ןיא ןעקסעילפ רעד

 -רַאפ ,ןעניירַאפ ,סעלציּפש ,ןקיירטש ,ןעניול עגרַאק : ערעט



 -רעדליג,, רעד יו קידנכערבסיורא ,טייצ וצ טייצ ןופ ןוא .ןעייט -

 -סעג ערעטצניפ יד ןופ ןָא טמוק ,םולח םענופ "ןָאה רענ

 ןציילפ , .ןָאפ יד ,טיור ןוא קידנלַארטש טיירב ,גנולצולּפ ךעל

 םיצולּפ ...ןשטנעמ תונחמ ,ןשטנעמ רענייטש-רעקיוה יד ףיוא

 ןוא ...."ןָא ןעילפ ןקַאזָאק ...ןגיוו ךיז ערוכיש ַא סַאג יד טמענ

 רעטעּפש העש רָאּפ ַא רערעק רעד

 ,ןקעטש-ןענָאפ ַא ,שטַאל ַא ,טוה ַא ףיונוצ טרעק,

 "..ןקעלפ עטיור-קיצנאלג ןדמאז טימ טישרַאפ ןוא;

 (1941 "תונורכז,,

 ףַאמרעקעב .א ןוא יקסווָאלַאשזד .מ : סקניל ןוא טימ רעד ןיא

 .ימ .א טרופקנַארפ ןיא טריפַארגָאטָאפ

 ןורכז ןקידנעילג ןיא דימת ףיוא ןייא ךיז טצירק דליב סָאד

 -רעיוט ַא ןיא לטָאּפַאק גנַאל ַא ןיא טייטש סָאװ,, ,לגניי ןופ

 םוצ טרעוו ..."ענימ ןייז ןיא ןרָאצ ,ןסיברַאפ ףיט ןּפיל ,לקניוו

 ןבערטש .ןבעל ץנַאג ןייז ךרוד ךיז טיצ סָאװ ,םידָאפ ןטיור

 טעברַא ערעווש עגנַאל יד -- ןסקַאװעגפיוא םיוק .ןטכיד ןוא

 עינ ַא .ןבעל סָאד טייג םורַא .ןטַאטשרַאװ-רעדיינש יד ןיא

 -ייה, : ךיז טרעדנע עדאסאפ יד .טייטשטנא הכולמ עשיליוּפ

 יד רעבָא ,"רענייטש עטַאלג ןיא קורב ,טכעלַאקעג שירפ רעז

 רעד ,עבלעז יד עיצַאטַאולּפסקע יד ,עבלעז יד טביילב תוקחד

 -לעז רעד רָארעט-ייצילָאּפ רעטלַא רעד ,רעבלעז רעד ףמַאק

 סע זיא יָאװָאדָארָאג םעד טָאטשנא סָאװ ,םעד ץוח ַא .רעב

 רעדיו ןוא .עשטָאמס יד טיה סָאװ ,טנַאיצילימ רעד טציא

 לעה טרעקאלפ רעדיוװ ,"ןטַאי ןעייג עלימ ,עשנעג רעד ןופ,

 ,לגניי סָאד ןוא .ןסאג יד ךרוד ןָאפ עטיור יד קידנזיורב ןוא

 טימ רוחב ןכיילב ןלָאמש ַא וצ לייוורעד ןסקַאװעגפיוא

 ןכליה ןפור ענייז .ָאד רעדיװ זיא ןגיוא ענעפָא-סיורג עָארג

 יד ןופ ןרעיומ עכיוה יד רַאפ םירבח יד ןופ רָאכ ןיא טימ

 -סילַאטיּפַאק ,םענשזָאמלעיװאנסַאי ,םענוװָאנַאּפ ןופ תוסיפת

 ןופ םעט םעד טכוזרַאפ רע .ןלױּפ ןקידנריזישַאפ ךיג ךיז ,ןשיט

 -נאלּפ יד רעביא טגנירּפש ,סנקעטשיייצילָאּפ עקידלגָאה יד

 ענעטָאברַאפ הקיתשב טּפעלק .סעקַאטַא ערעייז רַאפ סנעק

 -עגּפָארַא; םיוק :; גָאט רַאפ גָאט .ןגָאר יד ףיוא ןטַאקַאלּפ

 רעגנוה ןופ ןעמ טמענ ,לּפָאטרַאק עטצעל יד קיליײא ןעגנולש

 טגוװָא ןיא ,טַאטשרַאװ רעד --- גָאטײב .?רעטנורַא לקער סָאד

 -ידניס רעד ,בולק רעד --- ןיײרַא טכַאנ רעטעּפש רעד ןיא זיב

 -רעטנוא ןוא גנולסקעווּפָא עקיצנייא סלא ןוא ,םירבח יד ,טַאק

 .הסיפת יד -- גנוכערב

 ענעסָאגעגנָא-יילב יד ךרוד ,גָאט ןעָארג ןדעי ךרוד רעבָא

 ןָאפ רעד ןיא לָאמניײא םעד ןופ םולח רעד ךיז טבעוו ,ןטנוװָא

 ןיא וליפא ."ןָאה םענרעדליג., ןופ ןעכָאפ-לגילפ ןטכרָאהרעד

 -יפת ןפיוא ןריצַאּפש-ןגרָאמ ןופ "ירד ,ייווצ ,סנייא , ןּפמוטש

 : ףיוה-הס

 ,ןוה ַא ןטימניא ןוא,
 ,ביוט ענרעבליז ַא ,
 ",ןוז ענעדלָאג ַא ןוא,

 (.1 הסיפת,))

 -עשובעצ ןופ רעפסָאמטַא יד טרעוו רעקיקיטש ,רעגנע ץלַא

 טרפב ןוא ,דנַאל םעד רעביא טעטסַאל סָאװ ,םזישַאפ ןטעוו

 -גימע יקסוװָאלַאשזד .טּפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד רעביא

 רעשידי רעד ןופ רעכעלנייוועג רעד זיא געוו ןייז .טריר

 ,גרובמַאה ,ןילרעב ,ןיוו : תומחלמ ייווצ יד ןשיווצ עיצַארגימע

 .זירַאּפ ,עיגלעב

 ןגָארט יקסוװָאלַאשזד טעװ דימת .דײשּפָא רעד זיא רעווש

 ענייז טבעלרַאפ טָאה רע וװ ,טָאטש רעד דָאנ טפַאשקנעב ַא

 םעד טריּפשרעד ,רעגנוה ןטשרע םעד ןטילעג ,ןרָאי עטשרע

 ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ ךיוא רעבָא ,ּפַאלק-ןקעטש ןטשרע

 -צעל ענייז ןופ סנייא ןיא 1941 ןיא ךָאנ .ןָאפ עקידנטכיול יד

 : רע טביירש "תונורכז,, דיל ןטריטיצ ןביוא ןיוש ןיא ,רעדיל עט

 ךָאנ טקנעב ןעמ יװ ,עשרַאװ ןיימ ,ריד ךָאנ קנעב ךיא;

 ,טייהיירפ

 ,ןעיירפ ךיז ריד טימ ןוא ןעז ןלעװ דיד טלָאװיכ,

 ,ןעייר עקידבוט-םוי ןסַאג ענייד ףיוא ןעז;

 ,ןעייזומ ןיא יװ טָא ,תוסיפת ענייד ןיא ןייז,

 םעד סױרט ןיימ ןיא ,טָאטש-םייה ,ךיד עז'כ יוװ יוזא;

 ..."ןעיולב
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 -רעל עשירעטכיד קיטייצנייא ןענעז סָאװ ,,ןרָאי-רעדנַאװ יד

 "טנורג יד ,תוהמ ןייז טשינ ןרעדנע ןיקסווָאלַאשזד רַאפ ןרָאי

 םייה רעטלַא ןייז ןופ קעװַא טייג רע .ןפַאש ןייז ןופ ץנעדנעט

 טפערט רע סָאװ ,סָאד ןוא .רעטמערופעג ַא שיגָאלָאעדיא ןיוש

 ןיא רעמכָאנ םיא לגוסמ זיולב זיא ,רעדנעל עיינ יד ןיא ןָא

 עבלעז סָאד ןעמונעג ךות ןיא ,זיא'ס .ןקיטסעפָאב וצ םעד

77 



 ןוא .ףמַאק ןוא טייקיזָאלטכער ,טעברַא ערעווש רעדיוו : דליב

 ,רעטלצרָאװעגסיױא ןַא טרָאד טשינ ךיז טליפ יקסווָאלַאישזד

 ןיא רעדירב ענייז רע טפערט םוטעמוא .רעטלגָאװרַאפ ַא

 רע עכלעוו ןיא ,ןעייר עקידנרישרַאמ יד רע טניפעג ,ףמַאק

 .ןסילשנייא ךיז ןעק

 ןופ ןטרַא ערעדנַא ,רעדנעל עיינ טימ שינעגעגַאב יד רעבָא

 ןרעטייורעד ,ןעגנוניישרעד ןוא ןכַאז ןעמענפיוא ןופ ,ןליפ

 -לעז רעד ףיוא ןסנַאוינ עיינ ףיוא םיא ןענעפע ,טנָאזירָאה ןייז

 יד ,רעפיט ,רעקיטייזליפ ןרעװ רעדיל ענייז .ערטילאפ רעב

 .רעטנָאטַאב ,טסוװַאב גנונָאטַאב עשיריל

 ןעמענ וצ טנַאה רעד ןיא ןקעטש ןייק זיולב טשינ זיא'ס,

 --= ריט רעד ךרוד ןוט זיירפש ַא ןוא;

 ךיז טיט טימ ןבעל עצנַאג טָאד םענ ןיא;

 ".רימ וצ -- רימ ןופ געוו ןרעווש ןפיוא ,
 ('19236 רעמוז,)

 -ָאּפ ןייז טניפעג זירַאּפ ןיא טשרע זא רעבָא ךיז טכַאד רימ

 ןעגנַאלק עטסמערַאװ עטסעב עריא ןוא טייקפייר ריא עיזע

 עסיורג יד ןופ טָאטש יד טשינ זיא סָאד זירַאּפ ןייז ,סיוועג ,ָא

 רעדָא ,יעזילעיזנַאש ןופ טָאטש-טכיל יד ,ןרַאװלוב עקישיור

 זירַאּפ ןייז .רעלטפַאשנסיװ ןוא רעלטסניק יד ןופ זירַאּפ סָאד

 -על עטיס יד ,ןָאמָאש-טיב ,ןַאטנָאמלינעמ טשרעוצ זיא סָאד

 -יור ,רעשירַאטעלָארּפ רעד ,ליוולעב ,רוקרעסקיּפ ןוא שזַאס

 רעזירַאּפ רעד ןופ רעטנעצ רעד ךיוא זיא סָאװ ,ליוולעב רעט

 זיא טשרעוצ טנגעגַאב רע סָאװ .טפַאשרעטעברַא רעשידיי

 טייקדימ יד., .ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא טיונ ןופ דליב עטניווועג סָאד

 סע .,"זיוה םענופ ןָארטַאּפ רעד טגָאי טע, ,"עקיבייא ןַא זיא

 וװ .(רעדנעלסיוא ןופ ןריּפַאּפ) ?עטיטנַאדיא'ד טרַאק ,, יד טגָאי

 -ייל ,ןטעברַא סָאװ ,יד ייב דימת טרָא ןייז זיא ,טשינ טמוק רע

 : ןפמעק ןוא ןעד

 ! זירַאּפ ןופ ,עטַאט רעטלא ריד סורג ַא;ג
 ,טנַארטסנַאמעז ַא ןיב ךיא ןוא קיירטש ךיא,
 ,דנַאל ןדעי ןיא רעטעברַא רעד יװ ןוא,
 ". . . טולב ןגייא ןיימ טימ ןסָאגַאב רע ךיא,

 ("ןסורג,)

 ַא טניפעג רע ,ןיײא ךיז רע טבעל זירַאּפ ןיא ָאד רעבָא

 נָא ןַא טימ ךיז טנעקַאב רע .ןעלצרָאװוצניײא ךיז ווו ,ןדָאב םעיינ

 ןעיײטשרַאפ רעבָא ןפמעק סָאװ ,רעטעברַא ןופ רעגייטש רעד

 וצ ןזיוצנארפ יד ייב ךיז טנרעל רע .דיירפ יד ןליפ וצ ךיוא

 יכעלסיב יוזא .אנוש םעד "קיטולב ןוא קידלכיימש ןגָאלש,

 רעבלעז רעד זיא'ס .ןבעל םעיינ ןיא ןיירַא רע טסקַאװ זייוו

 גָאט-טעברַא רעד : רעדיל ענייז ןיא רעירפ יוװ וויטָאמ-טנורג

 רעד ,עיצַארטסנָאמעד יד ,בולק ןיא טנוװָא רעד ,עילעטַא ןיא

 -ןייר ַא ןפָאלש רעגנעל העש רָאּפ ַא : רעפמעק ןופ קיטנוז

 עיינ טיג סָאװ ,בולק ןיא גָאטימכָאנ ַא ןוא שיט רעטקעדעג

 -סיורא טנרעל רע רעבָא .ףמַאק ןוא ימ ךָאו ַא רַאפ גנודָאלנָא
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 לסיב סָאד קיצנוז ןעמערָא םעד ןיא וליפַא טָא ןעניפעג וצ

 : םיא ןיא טגיל סָאװ ,דיירפ

 גָאט םעד ןגעקטנַא ךיא יג קידנעלכיימש רָאנ ,דימ,
 ...תבש ןופ

 הר יד זיא עניימ ןוא עניימ זיא העש יד,

 ,טיט ןטקעדעג-רָאלק ַא ייב ןסע ךיא ןעק,
 ,ןטעברַאפ זיא ןבעל עצנַאג סָאד טעז ןוא,
 " ! שירפ ןוא סייה זיא פוז ןיימ ,סיז זיא פוז ןיימ ,

 ("קיטנוז)

 לָאמ ןטשרע םוצ .רעדלימ טרעוו גנוטכיד ןייז ןופ ןָאט רעד

 -ימכָאנ-קיטנוז ןקינוז ַא ,רוטַאנ יד טגניזַאב ןוא רע טליפרעד

 ,ןיב רעָאלב ַא טימ עקנָאל ַא ,גָאט

 -גיז רעד .רעבלעזרעד קידנעטש רע טביילב ייברעד רעבָא

 -געטגָאט םעד ןופ ,ןבעל ןעמערָא ןכעלגעטגָאט םעד ןופ רעג

 -ֹנָא רעד רַאפ עטָאנ עקיטכיר יד טניפעג רע .ןפמעק ןכעל

 -ַאב-רעטעברַא רעד ןופ רעוט םעד ןופ הגַאד רעד ,גנוגנערטש

 טרָאװ סָאד רעבָא טלעפ םיא .טומ ןוא ןביולג ןייז רַאפ ,גנוגעוו

 -וטשפיוא רעד וליפַא .ןטנעמָאמ עקידנזיורבפיוא-ךיוה יד רַאפ

 ,גנַאלקּפָא ןַא ןָא טביילב 1926 ןיא "טנָארפ-סקלָאפ,, ןופ םער

 ךָאד זיא סָאװ ,"רעסעמ ַא טימ טיורב ַא,, לכיב ןיא תוחּפה לכל

 -עסיברַאפ ןליטש םעד וצ רעמ טיצ םיא .1937 ןיא ןענישרעד

 ןופ ךורבסיוא ןשיטעטַאּפ םעד וצ יװ ,ןקידנדייל ןופ ןרָאצ םענ

 רע טניפעג רַאפרעד טָא .ןטנעמָאמ עשירָאטסיה עסיורג יד

 ןיא רענעט עקידנעייג ןצרַאה םוצ טקעריד ,עקידנריר עכלעזַא

 ןייז ױזַא ךָאנ רע טנעקרעד ןעמעוו ןיא ."רעדיל-רעגענ,, ענייז

 רעטקירדרעטנוא ןוא רענעדנושעג לָאמיירד רעד -- ,רעדורב

 טעד ןיא יו ,עשטָאמס רעד ןופ רעירַאטעלָארּפ רעשידיי

 ןופ : ןייּפ עטלּפָאט,, ןופ ךיוא טדייל סָאװ ,רעטעברַא ןצרַאװש

 סָאװ ,המשנ עסייוו סנעמעוו ןוא ,?טכענק ַא ןופ ןוא רעגענ ַא

 יד ,רעטכיד םעד .םיא רַאפ זיא "טיווצ-ןצנַארַאמ יו טקעמש.

 ? רעדירב עטקיניײּפעג עטגלָאּפרַאפ ענייז ןופ המשנ

 יד ךיוא טרעוװ זירַאּפ ןיא ןרָאי עטצעל יד ןיא ביוא לייוו

 ייב יז טביילב ,טבעלעגפיוא רעדיוװ עטָאנ עשידיי עלַאנָאיצַאנ

 ייא רע .רעלַאיצָאס רעד ןיא טליהעגנייא דימת יקסווָאלַאשזד

 רָאנ ,ןדִיי סלַא ןדיי ןופ גנוקירדרעטנוא עלַאנָאיצַאנ יד ספות

 ףמַאק רעייז ,גנוקירדרעטנוא רעניימעגלא רעד ןופ לייט ַא סלַא

 ַא סלַא גנואיירפַאב רעייז ,ףמַאק םעניײמעגלַא ןופ לייט ַא סלַא

 ןופ גנואלירפַאב רענַײמעגלַא רעד ןופ טַאטלוזער רעקידנעװטיינ

 ,גנוקירדרעטנוא ןוא טיונ ןופ ןשטנעמ

 ןיא עיזעָאּפ סיקסווָאלַאשזד ךיז טלקיװטנַא לעמרָאפ ןייר ךיוא

 רעדליב ענייז ,רעכייר ןרעװ ןעמרָאפ עשיטעָאּפ ענייז .זירַאּפ

 ןופ רעפסָאמטַא יד .רעלעניגירַא ןעמַארג ענייז ,רעלופטסנוק

 -עטניא ןייז .םיא טסולפנייאַאב רעטנעצ-רוטלוק ןסיורג םעד

 שינעדנעטשרַאּפ ןוא עביל ןייז .רעטיירב טרעוװ זיירק-ןסער

 ןוא טבעל רע רעכלעוו ןיא ,טָאטש רעקידריווקרעמ רעד רַאפ

 ןרעטלקיװטנָא ץלַא ןַא ןיא סיוא ךיז טקריװ ,ןייא ךיז טבעל



 סָאד .עינָאמרַאה רַאפ ןיז ןרעסערג ץלַא ןַא ןיא ,ליפעג-טייקנייש

 ַא , ךוב םוצ ריפניירַא ןייז ןיא קורדסיוא םוצ טלוב טמוק

 : וירַאּפ וצ ךיז טדנעוו רעטכיד רעד וו ,"רעסעמ ַא טימ טיורב

 ? יע א טוװ ןפי ?2האפ ךיז;

 ? ןעמעװ טימ -- ךיד ןכיילגרַאפ;

 ף"לת ןדעי יה ןפ טי קו שי עז

 * ! עמעָאּפ רעטסקיטכערפ רעד ןופ רענעש,
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 -ייוו טזָאלעגרעניא יקסוװָאלַאשזד טָאה ןרָאי עטצעל יד ןופ

 -יא יד .ןעגנַאגעג ןריולרַאּפ ךס ַא ןענעז רשפא .ןעגנוטכיד קינ

 ןופ עטלעגרַאפ .םיבתכ עטעװעטַארעגּפָא ןענעז ענעבילבעגרעב

 ןעמ .ךעלטעלב ענעסערפעצ ,ןבָארגַאב וווצעגרע ןגיל ןעגנַאל

 -עצ טשינ ךיז ןלָאז ייז ,ןרירנָא זיולב קיטכיזרָאפ ייז ףרַאד

 -נָא טימ ןטייז-טפעה ענעסירעגסיורַא רָאּפ ַא .ביוטש ןיא ןטיש

 -ירשעג רעדיל עטצעל יד -- תורוש-רעדעפיילב עטלצירקעג

 .יסנַארד ןופ רעגַאל ןיא ןיוש ענעב

 רעבָא ןזייוו ןטּפירקסונַאמ עטעוועטארעג עקינייוו עקיזָאד יד

 -ידרעטייוו ןיא ןענופעג ךיז טָאה טנַאלַאט סיקסווָאלַאשזד זַא

 ןופ ןעגנוטכידכָאנ ןענעז רעדיל לסיב שביה ַא .גנולקיװטנַא רעק

 ךס ַא יװ רעטקידנערַאפ-םרָאפ ןענעז ייז .ןטכידעג עשיזעניכ

 ןעגנילקרעד טסנוק-ןעמארג ערעדנַא ,ןעמטיר עיינ .ערעירפ

 .רעדיל-לַאניגירָא ענעזָאלעגרעביא עכעלטע יד ןיא ךיוא

 ךיז רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ,ןרָאי עקיזָאד יד ןיא ךיוא רעבָא

 -וטש םענעכָארבעגסױא םעד ןופ ןוא ערַאמכ רעקידנקורנָא

 עסיורג יד טדיימ רע .יירט יקסווָאלַאשזד ךיז טביילב ,םער

 ץלַא ,רערעווש ןופ .גָאטלַא ןופ יד טביילב עזומ ןייז .רעטרעוו

 רעבָא טנוּרג סנעמעוו ףיוא ,גָאטלַא רעקידנרעוו רערעטצניפ

 רעביא גיז ןיא ןביולג ןופ לַאװק רעד רעהפיוא ןָא טלדורּפש

 ,שינרעטצניפ רעד

 ַא ןטבילעג ןופ טוַאוורעד עטבילראפ רעצניווָארּפ ַא יו,

 ,תוירב

 ,גנוטייצ יד ןגוָאמירפ ןדעי ַא ךיא טרַאוװרעד ָא-יוזַא;

 "..העושי יד גָאט רעד לזמ טימ ןעגנערב טעװ רשפאג

 (1939 "רעצניווָארּפ ַא יוו,)

 -ָאד םעד סיוא טשינ ןשעל עיצַאּפוקָא יד ,גירק רעד ךיוא
 ; רערעכיז ןוא רעטסעפ ךָאנ טרעוו רע טרעקרַאפ .ןביולג ןקיז
 ףרַאד סָאװ ,טרָאװ עסיורג סָאד ךיילג טשינ טניפעג רע שטָאּכ
 עסיורג .ןעמרָאפ-ףמַאק עיינ יד ןיא ןרעװ טרעדײלשעגניירַא
 זיא רע .יקסווָאלַאשזד ןופ חוכ רעד טשינ ללכב זיא רעטרעוו
 זיב עלייוו ַא ןרעיודעג ףרַאד סע ןוא ;גָאטלַא ןופ רעגניז רעד
 ןפַאש ךיז טעװ טייצ עקידנפמעק-קיטולב ןוא עדליוו ,עיינ יד
 .עלייוורעד ַא ,גָאטלַא ןימ ַא ךיוא

 ,טנַאה רענעגייא רעד טימ ליומ סָאד רימ סילשרַאפיכ ...,
 ; דְלודֲעג ןבָאה וצ ךָאנ ךיז ייב לעוּפ'כ ןוא,-

 דנַאל ַא ןופ טכיל סָאד ןשָאלרַאפ טָאה'ס רעוו לייוו,
 " ! דלוש ןייז ןלָאצַאב רעכיז ןוא רעכיז טעוװ, '

 (1940 "רעטצניפ רעד ןיא,)

 םעד ןיא ןּפָאה ןייז ,ןוחטב ןייז טדער רעקרַאטש ךָאנ רעבָא
 : 1940 לירּפַא ןיא ןבירשעגנָא ,ןרעלעה םעניב וצ סורג

 ,דיי ַא יװ ןוא טעָאפ ַא יװ טסבעל וד ..,

 * ! ןטעיװָאס יד ךרוד טײרפַאב,

 קרַאטש רעדנוזַאב טרירביו ליפעג טרַאצ ,שיריל ןייז

 -עג ןייז ןיא טכַארבעג טָאה המחלמ יד סָאװ ,םייונש יד ףיוא

 לָאמ ןטשרע םוצ יװ טקרעמ רע .זירַאּפ ןיא ,טָאטש רעטביל

 יד רעביא הנבל יד רעדיו טניישרעד ןרָאי רעקילדנעצ טייז

 -- "הנבל רעד ןופ סורג,, ןייז .ןסַאג רעזירַאּפ ענעשָאלעגסיוא

 .עטסעב יד ןופ סנייא ךיוא זיא רעדיל עטצעל ענייז ןופ סנייא

 ,טרעשַאב ןעוועג םיא טלָאװ'ס ןעוו ,יקסווָאלַאשזד טלָאװ יו

 -רעטנוא ןרעווש ןופ גָאטלַא םעד טרעדלישעג רעטעּפש זדנוא

 טרילומרָאפ ןוא טבעלעגרעביא רע טלָאװ יוװ ,ףמַאק ןשידרע

 טנַאטילימ ןשידלעה רעבָא ,םענעדײשַאב םעד ןופ ןליפעג יד

 -עג יד ,ןשינעפערט יד : טנַאּפוקָא ןגעק טיירטש ןקיטולב ןופ

 יד ,ןטרָאּפסנַארט-ןפאוו ןוא רוטַארעטיל יד ,ןעיירעקורד עמייה

 ייּפ ןופ ! ןעוועג טרעשַאב טשינ זיא'ס .סעיצקַא עשירעטילימ

 -טיה רעד טָאה טרָאד ןוא ,ץיוושיוא ןייק קעװַא רע זיא עיוויט

 ַא ןופ גנַאג-גנולקיװטנַא םעד ןסירעגרעביא חצור רעשירעל

 ,טנַאלַאט ןקידנגָאזוצ-ליפ ךָאנ

 ןופ ןטרעוװ עלעמרָאפ יד רעביא ןריטוקסיד ןעמ ןעק סיוועג

 ענעדישרַאפ יד ןזייוכָאנ ןעק ןעמ .גנוטכיד סיקסווָאלַאשזד

 ןלַאנַאב ןרעדנַא רעדָא םעד ןביילקסיורא ןעק ןעמ ,ןסולפנייא

 -לעז ַא רעבָא זיא רע .הרוש עשיאַאזָארּפ ,םטיר ןטַאמ ,םַארג

 טכַארבעגניײרַא טָאה סָאװ ,הנחמ רעשירַארעטיל רעד ןופ רענ

 םעד : ןח ןרעדנוזַאב ַא ,עטָאנ עיינ ַא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא

 "יא ןטושּפ םעד ןופ ץנַאלג ןקיברַאפ ,ןכעלרע ,ןליטש םעד ,ןח

 יד .גנוגעוװַאב-רעטעברא רעד ןופ טסיוװיטקַא םענעבעגעגרעב

 עטקנעברַאפ ןייז ןוא ןליוו םענרעזייא ןייז טליפרעד ןבָאה סָאװ

 טסיױװיטקַא רעד רעכלעוו ןופ המשנ יד .המשנ עכעלשטנעמ-ףיט

 -טעמאה סעּפע זיא'ס לייוו ,ךס ןייק טשינ ןדער רעטכיד ןייז ןוא

 -טנַא וצ ױזַא ךיז עיצקַא רעד ,טַאט רעד ןופ ןשטנעמ םעד ענ

 ,קנאדעג ןרָאלק ןשיװצ זעטניס רעד זיא סָאד רעבָא .ןקעלּפ

 -עי טפַאש סָאװ ,המשנ רעטרַאצ ןוא ץרַאה ןסייה ,ןליוו ןטרַאה

 ןופ טַאדלָאס םעד ןופ ,ןשטנעמ םעיינ ןופ ּפיט ןרעכעה םענ

 .טכַאלש-גנואיײרפַאב רעסיורג רעד

 : קנעדנָא רעקילייה סיקסווָאלַאשזד ןביילב טעװ ױזַא טָא

 ,רערעיומ רעליטש ַא ,לגנַארעג ןכעלגעטגָאט ןופ רעקיריל רעד

 "עג רעסיורג רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןיוש זיא לגיצ סנעמעוו

 סנעמעוו ןוא טגיילעג ןיוש ןענעז ןטנעמַאדנופ סנעמעוו ,עדייב

 -נשרעה ךָאנ יד ךרוד ןענעכייצוצנָא ךיז ןָא ןיוש טבייה עדַאסַאפ

 ...ןעלּפענ עקיד
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 רעטַאּפמַאטש .י

 ןיראפ ןיא ווא עשראוו זיא יקסוואלאשוד .מ

 רעשידיי רעד ןופ זדנוא וצ ןעמוקעג זיא יקסווָאלַאשזד .מ

 .ןדייל ןוא טיונ ןופ טייק ַא ןעוועג זיא טנגוי ןייז .לוש-סקלָאפ

 עשירעטכיד עטשרע ענייז ןוא טנגוי ןייז טוג קנעדעג ךיא

 ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןעוװעג זיא'ס .טירט

 ,1920-21 ןרָאי יד

 טשידיי עגנוי ןופ זיירק ַא ןיא טבעלעג טָאה יקסווָאלַאשזד .מ

 ןעוועג .הביבס עמערַאװ ַא טעדליבעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש

 ,23 עקצילעמרַאק ףיוא ,?םייה-רעטעברַא, רעד ןיא סע זיא

 ןוא ןשטנעמ-סקלָאפ ,רעטעברַא ןעמוקעגפיורא ןענעז סע וװ

 ענעבירשעגנָא-ינ סעדעי .ןטנעגילעטניא-רעטעברַא עשידיי

 טָאה טרָאד .ןרָאװעג טכַארבעגפױרַא ןיהַא לכ-םדוק זיא דיל

 ןבָאה טרָאד .טרעסעבעגסיוא ןוא טריטוקסיד ,טנעיילעג ןעמ

 .טרעגנוהעגוצ ןוא ךיק-סקלָאפ רעד ןיא ןסעגעג ןעמַאזוצ ייז

 השמ ערעיט ערעזדנוא ןעמוקעגפיורַא ךיוא ןענעז ןיהַא

 ןרעב .א ,ןייטשרעבליז שינייב ,ןיקסילּפ דוד ,ןייטשנרעב בייל

 ייז .ןעמַאזוצ עלַא ייז ןבָאה טבעלעג .יקסווָאלַאשזד .מ ןוא

 ןוא ,ךעלשיט יד ייב לקניוו רעייז ןעמונרַאפ לָאמעלַא ןבָאה

 -עגסיוא דלַאב רע זיא ,ןבירשעגנָא סעּפע טָאה רענייא ןעוו

 יינ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה ךָאװ עדעי .עלַא ךרוד ןרָאװעג טרעה

 .ןעגנוטייצ עשידיי רעוועשראוו יד ןיא גנולייצרעד עיינ ַא ,דיל

 -לעטשעגנָא-סלדנַאה ַא ןעוועג טלָאמעד זיא יקסווָאלַאשזד

 -סיוא טזומעג ןטסנידרַאפ עניילק ענייז טימ טָאה רע .רעט

 ןוא רעגנוה ןטילעג עקַאט רע טָאה .םייה עמערָא ןייז ןטלַאה

 םירבח טימ ןטרָאּפשעגּפָא ןטימ טליײײטעג ךָאנ ךיז ייברעד

 .רעביירש

 רעד .רעגרע גָאט ַא סָאװ ןרָאװעג טלָאמעד זיא ןליוּפ ןיא

 -עג רעקרַאטש ץלַא זיא ןדיי ןגעק טָאקיָאב רעשימָאנָאקע
 ןענעז עלעוטקעלעטניא עשידיי ןוא רעטעברַא עשידיי .ןרָאװ

 -ע ןקיזָאד םעד ןשיװצ .ןרעדנַאװוצסיוא ןעוועג ןעגנוווצעג

 .יקסוװָאלַאשזד ןעוועג ךיוא זיא םָארטש-עיצַארגימ

 -וקעג יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ יקסווָאלַאשזד זיא 1929 ןיא

 טָאטש רעד ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע ,ךיירקנַארפ ןייק ןעמ

 םוש ןָא ,ךַאפ ַא ןָא ,לגנַארעג ןרעטיב ןופ ןוא סוסקול ןופ

 םיא ןבָאה עטנַאקַאב ןוא טניירפ רעבָא בעל םוצ ןעלטימ

 טָאה תוחוכ-רוטלוק עשידיי ןופ זיירק רעד .ןפלָאהעג לענש

 ןדירפוצ ןענעז עלַא ןוא ןרעטיירבסיוא ןיא ןטלַאהעג ָאד ךיז

 זיא ןעמוקעגפיונוצ .רענייא ךָאנ ןעמוקעג זיא סע סָאװ ,ןעוועג

 -רוטלוק, רעד ןיא ,10 ירקנַאל יר ףיוא טלָאמעד ךיז ןעמ

 טפָא ןענעז ָאד ,קעטָאילביב עסיורג ַא ןעוועג זיא ָאד ."עגיל

 יד ןעוועג זיא'ס .ןטַארעפער ,ןטנװָא-עיסוקסיד ןעמוקעגרָאּפ
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 ןופ רעטנעצ רעד ןרָאװעג זיא "עגיל-רוטלוק,, יד ןעוו ,טייצ

 .זירַאּפ ןלערוטלוק ןשידיי

 .ןעלטנַאמ ענעמוג ייב טעברַאעג טלָאמעד טָאה יקסווָאלַאשזד

 ןיוש ןוא טנוזעג ןייז רַאפ ןעוועג ךעלדעש רעייז זיא ךַאפ סָאד

 טָאה רע .ןעגנול יד ףיוא ןדייל וצ ןביוהעגנָא רע טָאה טלָאמעד

 ךָאנ ןוא רוקנעּפָאּפ עטיס ןיא עלהריד ןיילק ַא ןיא טניווועג

 ןיא סע .ןביירש ןטימ ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה טעברַא רעדי

 רע .ןליוּפ ןיא יװ ןעוועג רערעווש ךָאנ טייצ עטשרע יד םיא

 סע טליפ ןעמ .טלעו רעדמערפ ַא ןיא ןלַאפעגניײרַא ָאד זיא
 רע סָאװ ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל עשיריל ,ענייש יד ןופ סױרַא

 ןוא "עסערש עיײנ, רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טלָאמעד טָאה

 -עגּפָא רע זיא טכענ עבלַאה .ןעגנוטייצ-רעטעברַא ערעדנַא

 -עג ןוא ןבירשעג :עלעביטש םעניילק םעד ןיא ךיז ייב ןסעז

 .ךיז רעביא זיעברַא

 םייב טָאה רע וװ הריד עניילק ַא ןייא ָאד ךיז טנדרָא רע

 ,ןיירַא טרָאד ןעק ןײלַא רע זיולב .לביטש ןיילק ַא גנַאגנייא

 טנעייל ,טכענ עבלַאה ּפָא טרָאד טציז רע .סע זיא ןיילק ױזַא

 ןעמ : סיפ יד ףיוא ןיוש רע טייטש ןעניגַאב .טביירש ןוא

 -טנַאמ ענעמוג יד ןּפעלק ,טעברַא רעד וצ ןפיול רעדיוו ףרַאד

 ,טעברַא רעטנוזעגמוא רעד טָא ןופ קנַארק טרעוװ רע זיב .ןעל

 -ַאב ןוא ּפָא ךיז רע טור טייצ לקיטש ַא .קעװַא טלַאפ רע ןוא

 -עניקָארַאמ א טרעוו רע .ךַאפ םצד ןשיוט וצ ךָאנרעד טסילש

 .ךַאפ רעטכייל ַא ןיוש --- טסיר

 -עמ ַא טימ טיורב ַא, רעדיל ךוב ןייז טניישרעד 1927 ןיא

 ,טנוװָא ןסיורג ַא ןייא םיא טנדרָא עּפורג-רעביירש יד ,"רעס

 ןַײז ,ןטסנידרַאפ עשירַארעטיל ענייז טצַאשעגּפָא ןרעװ סע ווו

 ייב דיירפ ןופ ןטנעמָאמ ענעטלעז יד ןענעז סָאד .טנַאלַאט

 .רעטכיד-רעטעברַא ןַא

 טרישזַאגנַא רע .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד סיוא טכערב סע

 ןשטייד יד ןעוו ,ךיירקנַארפ ןיא ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא ךיז

 -ייװ טעּברַא ןוא םוא ךיז רע טרעק ,זירַאּפ ןעמונרַאפ ןבָאה

 .ךַאפ ןייז ייב רעט

 -יּפ ןייק טּפַאכ ןעמ ,ןדיי ףיוא געיעג סָאד ןָא ךיז טביוה סע

 אפוג טרָאד .יסנַארד ןיא ךָאנרעד ןוא ןַאלָארדַאל ןָאב ,עיוויט

 -סירעלטיה םוצ האנש ןוא תונשקע טימ רעטייוו רע טפַאש

 ,ןוחטב טימ לופ ןבילברַאפ לָאמעלַא זיא רע .םזישַאפ ןשיט

 | .ןבעלרעביא ןרעלטיה ךיוא ןלעװ ןדיי יד זַא

 רע רעבָא ,עקיטכיר ןעוועג ןענעז ןעגנועזסיוארָאפ ענייז

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןיוש זיא ןיײלַא

 א



 ןַאמלַאק תידוהי

 יסנארד ויא יקסוואלאשוד .מ טימ

 יד ,ךָאד .םיתֹמ עקידעבעל ,םירבק ענרענייטש .יּסנַארד

 יד רעטניה ,ןרעיומ ענרענייטש יד ןיא ָאד ןבעל סָאװ

 ןייא קיטשרוד ןעמעטָא ייז .שרעדנַא ןטכַארט ,ןטָארד-לכעטש

 רעד ןופ ןלַארטש עכיילב יד ןיירַא ןּפַאכ ,טפול עטלַאק יד

 טיג ןעמ ,ןטַארעפער טריזינַאגרָא ןעמ .ןוז רעקידרעטניוו

 לייוו ,ךעלקעּפ ףיוא טרַאװ ןעמ ,גנוטייצ עקידעבעל ַא סױרַא

 -ראפ סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ .ןבעל םייב ןטלַאהרעד ךעלקעּפ יד

 סיוא ןַא יװ ,לקניוו ַא ןיא ךעלקעּפ ערעייז טימ ךיז ןכירק

 לּפָאטרַאק יד ןעגנילשרַאפ ,ערָאנ רעד ןיא היח עטרעגנוהעג

 -גַא .רענייב יז טימ טעמכ שיילפ סָאד ,ץכעלָאש רעד טימ

 ,ךיז ןשרעהַאב ,טרעגנוהעגסיוא שרעדנַא טשינ ,רעדיװ ערעד

 ןטױעגָאמעגסױא םעד ןילּפיצסיד ענרעזייא ןַא ףיורא ןגייל

 טשינ ךיז ןטלַאה ייז .ךעלקעּפ יד טימ ךיז ןלייט ,רעּפרעק
 ,רָאנ ןסייוו ייזז ערעדנַא יד ןופ רעלעדייא רַאפ ,רעסעב רַאפ

 ,רָאפ ָאד טמוק סָאװ ,ףמַאק ןקידתונמחרבמוא םעד ןיא זַא

 .ןפוא ןויטקעלָאק ַא ףיוא ןקידייטרַאפ ךיז ןעמ ףרַאד

 ןעמוקעג עקנַא רימ וצ זיא טנוװָא-רַאונַאי ןטכייפ ַא ןיא

 : ןפיולוצ

 ? ןריפוצ טגנערבעג ןבָאה יז ןמעוו טסייוו ---

 ? ןעמעוו --

 .ןיקסווָאלַאזשד--

 .ךא--

 ןיא סעיסוקסיד ,ןעגנונָאמרעד ןיטעג-טיש ַא ךיז ןבָאה'ס

 ןעגנונעפָאה ,ןעגנונעפָאה ןוא םיבוט-םימי ,בולק ןשירַארעטיל

 .עטליפרעד טשינ

 ןייז וצ ןסָאלשַאב ןוא ןכוזפיוא םיא ןּפָאלעג ןיב'כ .טוג

 : . ךעליירפ

 -רָאפ ,טסירגַאב ייז !יקסווָאלַאשזד ,ריד טנוװָא ןטוג ַא --

 ןיא זדנוא ייב דנַאברַאפ-רעביירש רעזירַאּפ ןופ רעייטש

 ! יסנַארד

 ןיא זדנוא ייב,, !ךיז טסיורג וד יװ ,רָאנ עז ,רָאנ עז --

 ױזַא טקנוּפ ,רעגריב ַא ךיוא ָאד ןיוש ןיב ךיא "!יסנַארד

 ?ןעמוקעגרעהַא ןיב ךיא סָאװרַאפ רשפא וטסייוו ןוא וד יװ

 ,רקיעב ןוא ןשטנעמ טימ ןעז וצ ךיז יחכ ,ךעלדנעטשרַאפ --

 .רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו טַארעּפער ַא ןבעג זדנוא

 ךיז ליוו ןעמ וַא .ןפָארטעג טסָאה ,עקנירעייט ,טָא ,טָא --

 ןייק טנייה ןעמוק ןעמ ףרַאד ,עטנעָאנ ןוא טניירפ טימ ןעז

 ? ָארעיּפ םעניילק םעד טסנעק .יסנַארד

 ? ןאמרעקעב ןרהא ןופ ןוז םעד ,ץרּפ טסיגוימָאק םעד --

 -ָאק רעזדנוא ןופ דילגטימ ַא זיא רע .םיא ךיא ןעק רעכיז

 .וויטקעל

 -ענעפורעגיוזַא רעד .ןיא ךיז טניפעג ןַאמרעקעב ןרהא

 -סױרַא ןבעגנייא שטָאכ םיא ךיז טעװו רשפא ."ענָאז רעיירפ.,

 . . . סעּפַאל ערעייז ןופ ןעװעטַארוצ

 -טסעפ ןוא ןיקסווָאלַאשזד ןטכַארטַאב ןעמונעג ךיז בָאה'כ

 ,רעקידרעביפ ַא זיא ןגיוא ענייז ןיא ץנַאלג רעד זַא ,טלעטשעג

 ַא טימ טייקביילב עכעלטיוט ַא ךיז טייב םינּפ ןייז ףיוא זַא

 טימ ךיז ,טּפעשעגסיױא ןעוועג זיא רע .טייקטיור רעגרוּפרוּפ

 ןטלַאהַאברַאפ וצ סָאד טכוזעג ןוא סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג חוכ

 .טייקכעליירפ רעטכַאמעג ַא רעטניה

 ,טכַאמעג דימ לסיבַא ךיד טָאה עזייר יד זַא ,עז ךיא --

 ַא ןייז וטסעװ ןגרָאמ .סיוא ךיז ףָאלש ייג .יקסווָאלַאשזד

 .שטנעמ רעיינ

 לָאז ךיא ןעוו וליפא ןוא .דימ טשינרָאג ןיב ךיא ,ןיינ ---

 -גיזַאב, ןענעק םיא ןעמ טעװ ,ןענַאד ןופ ןעמוקסיורַא לָאמַא

 .יסנַארד םעד ,"ןעג

 טײלגַאב ןעגנַאגעגמורַא רע זיא געט עקידרעטייוו יד ןיא

 -עלַא טימ ךיז ,טקוקעגמורַא ךיז .ןקָאלב עלַא ןיא ןָארעיּפ ןופ
 .ןעגנונעכייצרַאפ ,ןציטָאנ טכַאמעג ,טריסערעטניארַאפ ןעמ

 -עכייצרַאפ יד זַא -- טלכיימשעג רע טָאה -- סייוו ךיא --

 ךיא לָאז סָאװ רָאנ .ןעמוקסיורַא טשינ ןענַאדנופ ןלעװ ןעגנונ

 .טייהניווועג עשירעביירש ַאזַא לָאמניײא ןיוש ,ןוט

 ןיא ןפור טקישעג ךימ ןעמ טָאה גָאט םענייש ןייא ןיא ןוא

 ,ןירעגריב רעניטסעלַאּפ ַא קידנעייז זַא ,ןדלָאמעג ןוא ָארויב

 .לעטיוו ןייק רעגַאל ןשילגנע םעד ןיא קעװַא ךימ ןעמ טקיש

 טימ "לעטָאה דנַארג, םעד ןיא ןעניוו ןשטנעמ וװ ! לעטיװ

 ףרעמיצ עטגײלַאב:ךיּפעט ןוא ןענָאלָאק עלופטכַארּפ ענייז

 סָאדלַא ןוא ןטערַאגיס ,דַאלַאקָאש ךעלקעּפ טמוקַאב ןעמ ווו

 לכייט ַא ךיז טניפעג סע ,רעמייב ןשיור קרַאּפ ןטלַא ןיא .סטוג

 .םולח ַא .ןַאװש רעסייוו ַא םורַא טרָאד טמיווש סע ןוא

 ןיא ,ָאד ? וצ לרוג רעד טָא ר י מ טלַאפ סָאװרַאפ

 רעד ,קעוועמ -- קלָאפ ןשידיי ןופ עטילע יד טײגרַאּפ, יסנַארד

 קחצי רענעבעגעגרעביא-ךעלרע רעד ,קחצי ,עינַאּפש ןופ דלעה

 -לּפַאצ רעד טימ רעטכיד רעכיילב רעד ,רע ןוא ןט-20 ןופ

 רעדמערפ רעד ןיא טרָאד ןוט ךיא לע סָאװ .המשנ רעקיד

 .ןדייל סָאװ ,יד ייב ,ָאד זיא ץַאלּפ ןיימ ? הביבס

 ןשטנעמ ערעזדנוא --- טגָאזעג קחצי טָאה -- טשינ גרָאז--

 . םוטעמוא ןעמ טפערט

81 



 טצ'מ -- יקסוװָאלַאשזד ןפורעגנָא ךיז טָאה --- טוג ,ונ--

 ַא ןכַאמ ןעמ טעװ ,ָאטשינ זיא ןייוו .דײשּפָא ןייד ןרעייפ

 ,ייט לזעלג

 ? דיגנ ַאזַא ןרָאװעג וטסיב ןעוו טייז ? ייט --

 .לקעּפ טשרע ןיימ טנייה ןעמוקַאב בָאה'כ --

 ןעוועג זיא רע .קילב ןכיג ַא םיא ףיוא ןפרָאװעג בָאה ךיא

 יד ןיא יװ רעכיילב ךָאנ רע טָאה ןעזעגסיוא ךָאד ,ךעליירפ

 יװ סיוא שיטקַאפ טייג רע זַא ,ןעזעג טָאה'מ .געט עטשרע

 .טביל ַא

 ךיד טעװ רעקוצ רעד ,ךיד רעוװשַאב ךיא ,יקסווָאלַאשזד --

 ןיימ ןרעייפ טע'מ .געט טכַא עטוג תוחוכ יד ייב ןטלַאהרעד

 טטב -- רעקוצ םעד ךָאד ,ןעגנַאזעג טימ ,רעדיל טימ דײשּפָא

 . . . ךיז רַאפ טלַאהַאב --- םיא ךיא

 טבעל זיולב לָאמ ןייא .ןטײקשירַאנ ןייק טשינ דער ,ייג --

 .םורַא געט טכַא ןיא ןייז טעוו'ס סָאװ .טלעוו רעד ףיוא ןעמ

 .ןסיוו טשינ זדנוא ןופ רענייק ןעק

 =אה'כ זַא ,ןָאט ןטמיטשַאב ַאזַא ןיא ןרָאװעג טגָאזעג זיא'ס

 -טױרַא ארעיּפ רעגנוי רעד טָאה .ןדנעוווצּפָא טגַאװעג טשינרָאג

 -עגקעװַא סע ןוא לּפעט טרעכיורַאפ ,טצרַאװשרַאפ ַא טכוזעג

 ןוה ןעמונעגסיויַא קיטכיזרָאפ ןַאד .לגיצ ייווצ ףיוא טלעטש

 ןוא ריּפַאּפ לסיבַא ,ןָאטרַאק לקיטש ַא לצנער ןסָאלשרַאפ ַא

 טָאה דלַאב .ןדנוצעגנָא ץלַא סָאד .ךעלדנעּפש ןבלַאהטרעדנַא

 .ךָאד .ןגיוא יד ןיא ןסייב ןעמונעג ןוא ךיור ַא טײרּפשרַאפ ךיז

 ןבָאה עלַא .ןטייקיניילק יד ןופ עטסנעלק יד ןעוועג זיא סָאד

 סָאד ןוא .ייט ףיוא גנוטרַאװרעד רעד טימ טבעלעג טציא

 לָאמסָאד טָאה'ס ,טמערַאוװעגנָא זיולב טשינ ךיז טָאה רעסַאװ

 -דנרעק רָאּפ ַא טלײצענּפָא טָאה ארעיּפ .טכָאקעגפיוא וליפַא

 .זעיצנָא לָאז'ס טרַאװעג ,רעסַאװ ןיא ןפרָאװעגנײרַא ,ייט ךעל

 סאד .ךיז רַאפ ךיוא טצעלוצ ןוא ייט ןדעי ןַאד ןסָאגעגנָא

 -רַאפ טכייל ןוא ךיור טימ טּפַאזעגנָא ,רעסַאװ עכעלבלעג

 -רעק ןטרעטַאמרַאפ םענופ ןלייט עלַא ןיא ןײרַא זיא ,טרעקוצ

 -ימ רעשינַאּפש רעד טָאה ,גָאטליװו ַא טימ טליפעגנָא .רעּפ

 ףשינעבעלרעביא ענייז ןגעוו ןלייצרעד ןעמונעג רענָאיציל

 טנפעעג טָאה .ןפמַאק ענייז ןגעוו --- ןַאזיטרַאּפ רעננוי רעד

 ןעמונעג ןוא המשנ עקידלּפַאצ ןייז רעטכיד רעכיילב רעד

 רעטצעל רעד רַאפ ןסקַאװעג זיא רע .רעדיל ענייז ןענעייל

 עשיטילָאּפ טרירַאב קיניײװ רע טָאה המחלמ רעד רַאפ .טייצ

 רע .זיא ץַאלּפ ןייז ווו ןענאטשרַאפ רע טָאה טנייה .סעמעט

 ףרַאד ,ןובירט ַא זיא רעטפיד רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה !

 ןליטכיל ַא רַאּכ ,אנוש ןשילאיטסעב ןגעק ףמָאק םוצ ןפור

 סיוא טמוק זדנואי רערעוװש א זיא געוו רעד ביוא ןוא .םויק

 זיא -- געוו ןטימניא ןלָאּפ וצ ךיוא לָאמטּפָא ןוא ןקיטולב וצ

 ,גנופַאלקשרַאפ יד זיא ךעלקערש .ךעלקערש ױזַא טשינ סע

 -ַאב עכלעזַא ןע:פעג טשינ רע טָאה לָאמנייק ,ךיז טכַאד

2 

 -ײג סע טָאה רט .יסנַארד !יא ,ָאד יו רערעהוצ עטרעטסייג

 יד ןיא ,טרעטיילעגסיוא ךיז טָאה ןרעטש רעכיילב ןייז .טליפ

 -טיור יד .ץנַאלו רעטרַאה-לָאטש רעד טלקניפעג טָאה ןגיוא

 ךיילב ןייז םורַא ןייש עקיליײה ַא יװ ןטכיולעג ןבָאה רָאה עכעל

 .םינּפ

 .םיור ןוא טייצ זופ ןיײזטסיװַאב םעד ןריולרַאפ ןבָאה רימ

 -ץג ךיא בָאה .נָאט רעכיילכ רעד טקורעגנָא ךיז טָאה'ס זַא ןוא

 טימ טנגעזעג ךיז ןוא סעציילּפ יד ףיוא קַאזקור ןיימ ןעמונ

 טנגעזעג ךיז קיביײא ףיוא ,טניירפ עניימ
 ןוא טניירפ ןגטיו רימ וצ ןעגנַאגרעד ןענעז תועידי ךס ַא

 -פיוא רעװ ,טעשטומרַאפ רעוו ןוא טנערברַאפ רעוו .עטנַאקַאב

 -ַאשזד ןגעוו .טניה יד ןופ ןסירעצ -- רעװ ןוא ןעגנָאהעג

 ,טרעהעג טשינ לָאמנייק רעמ ךיא בָאה ןיקסווָאל

 .רעצרעה ערעזדנוא ןיא טבעל קנעדנָא ןייז

 רעטעברַא-ןבורג סלַא יקסווָאלַאשזד

 א
= 



 וטפירש סיקסוואלאשזד .מ זופ

 דיל-סעביל ךעלמיטסקלָאּפ א

 ,ןזָאלעג ריד ייב ץרַאה ןיימ בָאה'כ
 ,ןײרַא ,וינעשוד ,ךימ זָאל
 ,ןזיור ענייש ריד טכַארבעג בָאה'ּכ
 .ןײרַא ,וינעשוד ,ךימ זָאל

 ,םענייד זגורב םעד קעװַא ףרַאװ

 ,ןייש טשינרָאג זגורב ַא זיא'ס

 ,םינכש יד ןיוש ןקוק סע ,עז

 .ןײרַא ,וינעשוד ,ךימ זָאל

 ןטיורדניא ךימ ןזָאל וטסעוװ

 ,ריט יד ןענעפע טשינ ןוא

 ,ןויור ענייד ןקלעוװ ןלעוו

 . . . ריד יב ץרַאה ןיימ טעװ ןקלעוו ןוא
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 טנַאמָאר רעטלַא ןַא

 ,לרעּכ ןעניפעג ווירב עניימ ןיא טסנעק
 ,םי ןופ ףיט רעד ןיא יװ
 ,רענייטש ןעניפעג ווירב עניימ ןיא טסנעק
 .םי ןופ ףיט רעד ןיא יװ

 קנַאשעג ַא -- לרעּפ יד ריד עשז-םענ

 ,זדלַאה ןסייוו ןייד רַאפ :

 ,ךיז ןעמענ ךיא לעװ רענייטש יד ןוא

 . . . ץרַאה ןפיוא ןגָארט וצ

5 

 דיל-םירעוּפ שיניַארקוא-ברעמ ַא

 ,דלעפ ןיא ץייו רעד טשיורעג טָאה'ס

 : ןרָאק רעד טשיורעג טָאה'ס

 ,לרעיוּפ שירַאנ וד ,עז --

 ,ןרָאלרַאפ טייג ןבעל ןייד

 ,זורוקוק רעד טשיורעג טָאה'ס

 : הנעש יד טשיורעג טָאה'ס

 ןוז יד טכייל עטַאכ ןייד ןיא --

 .ןענייוו רעדניק יד ןוא

 ,דלַאװ ןיא טניװ ַא טשיורעג טָאה'ס
 : םערוטש רעד טשיורעג טָאה'ס
 טיורב ןייד טגיל סרעייש יד ןיא --
 .ןרָאי טסרעגנוה וד ןוא

 ,טיורק םעד ןיא םערָאװ ַא יו
 -- ,אנוש רעד ריד ןיא טציז
 ,סיוא םיא דיינש ,ענָאק ַא םענ
 ! רעניַארקוא ,וד רעיופ

1932 

 רעדורב ןצראווש ןופ עדאלאב יד

 ,טסורב רעראד ןייז ףיוא ןלאפ ןטסיופ

 טסולגעג טָאה סָאװ

 טייקיטכערעג וצ

 .דיירפ לסיבא וצ ןוא

 סיר א םיא ןעוט טייל עטנוזעג ןוא

 סיפ עניד יד ןיא םיא ןעּפָאק ןוא

 ,ּפָאק ןטזיורקעג ןיא םיא ןעקירב ןוא

 ,ּפָאט - ןבראש א ןיא יו

 טָארד ןקידעכעטש טימ םיא ןעמ טדניב

 ,טָאג ןסייוו םענופ ןעמָאנ ןיא ןוא
 ,גנאטש עטסעפ א ףיוא םיא טגָארט ןעמ
 .גנאפעג ןופ שריה א טגָארט ןעמ יו

 טָאטש ןופ טייל עטסנעש יד -- םורא גנארדעג ןיא ןוא

 ,טָאּפש ןוא יירעלדיז טימ םיא ןטַײלגַאה

 ,וצ קיאור ךיז טקוק ײצילָאּפ יד זיולב

 .ור וצ שינרעטאמ ןופ רעגענ א טריפ ןעמ יו

 ,םיא רַאפ גנוזיילסיוא יד זיא טייוו טשינ ןוא
 : םיטש רעקידססוג א טימ רעגענ רעד טעב'ס רָאנ
 : שטנווו ןטצעל ןיימ טרעה ,רעקינייּפ ---
 ! טשטנילעג ןייז רעכיג סָאװ ליוװ ךיא

 ,טולב'ס יוװ ,םיא ןופ טסילפ סָאװ ,טעבעג סָאד רָאנ

 ,טירט ערעייז רעטנוא ןטערטעצ טרעוו

 ,יינספיוא םיא ןגָאלש ןעמענ ,ןכאל יז ןוא

 ,ייז ייב טנעה יד סייווש ןופ ןריװָא ןעמענ'ס שזָא

5: 
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 ,לעפ רעצרַאװש ןיא ,יעה בלכ ,וד ,יעה --

 ..! לעה ןכאמ ןוא ןרעטייל ןדייל

 טמוקאב רעד -- רשוי ךיז טנָאמ סע רעװ

 .טניוו ןיא ךיז ןעלקָאש וצ טכער'ס ןוא גנוצ עגנאל א

 .ףייפעג שילגייפ ןוא םימשב-רעטעלב ןוא טייקָאלב ,דלאוו

 .ףיולעג א טרעוו זָארג-רעדעפ ןופ סענאוויד ףיוא

 : םיוב א םורא טייל עטסנעש יד ךיז ןעלדיז סע

 ? ןייז ןוילת א ןופ היכז יד טרעהעג םעוו --

 .קילג סָאד טרעהעג ןוארב רעטסימ םוצ :ףירעש רעד טגָאז ןאד
 .קירטש יד טמענ ןוא טקנאדאב ןוארב רעטסימ רעד
 ןָא ןביוא ןופ גנוי -- רעגענ רעד טייטש קיאור ןוא
 סיוא ךיז טײרּפש ,טולב ןגייא ןופ סיפ ענייז וצ ןוא

 .ןָאפ עטיור א

1934 

 ןעמליוו ירנַא

1 

 ,ףור ַא -- ןוטעג-ףייפ ַא ףיוה ןיא טָאה רבח ַא

 ; ליומ ןלופ ַא טימ טרעפטנעעגּפָא טָאה ירנַא

 לייאעג ןיא ןוא ךיג ןסעגעג טָאה רע

 ,ּפוז טימ טיורב לקיטש ַא -- לָאמטכַאנ ןייז

 ,לייאעג ןיא ןוא ךיג

 : דיר טטרַאצ טימ טגָאזעג ליטש עמַאמ ןייז טָאה ןַאד

 .קירוצ םוק ןוא קוק ַא וט ןוא ייג ---

 ,טייקילייא ןייד ױזַא קיאורמוא ךימ טכַאמ'ס

 .קילב רעסייה ןייד ײזַא ןרעטיצ ךימ טכַאמ'ס

 ,טיי-וג זיא רע ןיא רע;א זײרּפש ַא ,ןיהא זיירּפש א

 ןפרָאװרַאפ זדלַאה ןעמורַא לַאש םעד ,ּפָאק ןפיוא לטיה סָאד

 ; טסיירד

 ! "רַאוווערָא,, בוטש רעד וצ ןוא ןַאּפש ַא לָאמַאכָאנ ןַאד

 ,טסייטשרַאפ וד יו ױזַא טשינ זיא'ס ,סייוו ןוא --

 .  . . ַאמ עביל ןיימ

2 

 ,ןַאטנָאמלינעמ ןופ ,גרַאב םענופ ּפָארַא
 .ןַאּפש ןקיזיר ַא טימ ,ןַאמ ַא יו ,טַאי ַא טלייא
 ,ייטשעג ַא ,ייגעג ַא --- םיא ךָאנ ןוא סיורָאפ ןוא
 יײצילָאּפ םוטעמוא -- םיא ךָאנ ןוא סיורָאפ ןוא
 ? ןעוועג הפירש ַא זיא ? ןעשעג ָאד זיא סָאװ --
 ...! ןעז וטסעװ ,לירב ןייד סיוא שיוװ ,רעגריב ,ָא --

84 

 ,גנַארדעג ךשוח אֵיַא -- גרַאב ןופ סנסופוצ ןוא
 .גנַאג ןיא ןטלַאהרַאפ סָאטיױא יד ןעייטש סע

 ,קעז יד ןעמיורַאפ ןטסביוא טימ רעלדנעה יד
 .קערש טַימ ןדָאל יד ןפַאלקרַאפ רעמערק יד

 ,טסורּב ןיא ורמוא ןקיטניװ טימ עמַאמ ַא
 .טסיזמוא רָאנ ,דניק ריא טכוז .זיוה ַא ןופ סיױרַא טפיול

 ,יייעג ַא -- קורב ןפיוא ,ריא ךָאנ ןוא סיורָאפ ןוא

 ,ייר א ךָאנ ייר ַא ןעייג רעטעברַא

 ,טָארט םעניא גנַאזעג טימ ,ליומ םעניא דיל טימ

 . . . טָארדַאר ןוא טיהרַאפ סָאװ ,טנַאה רעד ןיא טסיופ ַא טימ

 -- ליוװלעב ןטיור םענופ טעלָארּפ רעד טייג סע

 : ליטש רעד ןיא ףױלטנַא ןוא ,טסישַאּפ ,רעטיצ

 ? ןָא ןעד םיא טעז רַײװ -- ? ןעמליוו זיא וװ ןוא

 .ןָאפ ַא יו ךיוה רעד ןיא טנַאה יד !רע זיא טָא

 ,לייו ַא ףיוא גנַאזעג םוצ וצ רָאנ ךיז רעה ןוא

 -- .ליוק ַא יװ סיורַא טילפ ליומ ןייז ןופ בליז עדעי

 ,סױרַא סַאג ןיא ןענעז ןטסישַאפ

 ! זיימ-עלאה יװ ,ייז ןביירטרַאפ

 ! ייז טימ ּפָארַא

 ,טיורב רעזדנוא רעייט ןכַאמ ייז
 ' טייק עיינ ַא זדנוא ןגָארט ייז
 ! יז טימ ּפָארַא

 ! קָאר-אל-עד םעד רעטמַאל ַא ףיוא

 : ָו נָאלּפ עצרַאוװש יד סיוא ןרעק רימ

 ! יז טימ ּפָארַא

 ! ןיטָאיליו ַא -- טסיופ רעזדנוא זיא'ס

 ! ןילרעב טשינ ןוא זירַאּפ זיא ָאד

 ! יז טימ ּפָארַא

3 

 ,טמָארטש סע יװ טעז ,טמוק ןעמ יװ טעז
 ! רוקערעסקיּפ ןופ ןוא שזַאסעל עטיס ןופ
 קילבוּפער רעד וצ קלָאפ סָאד טייג סע --
 ---- -- -- וװעדנַאר ַא ףיוא

4 

 ,ןמיס ַא רעטנזיוט ןופ רָאנ ,ןעמָאנ ןייק טשינ ןעמליוו זיא'ס

 ףעניוװעג טלָאװעג ןוא ןצישַאב טלָאװעג טָאה רע זַא

 .ןעמונעג ןרעריפ סיױרָא ענייז ןבָאה'ס יװ טעז

 .ןעמונעצ סַאג ןופ קורב םעד טנעה ענייז ןבָאה סע יו



 טױלּפ רעמורק ַא יִיַו ןוא עינַאװָאטשור ַא וװ ןוא
 טיובעו יינספיוא ןוא טרעדילגעצ ייז ןעמ טָאה

 ,לעווש עטלַא ןַא ווו ןוא ריט עטלַא ןַא ווו ןוא

 ..טלעטשעג טסניז םוצ לוא ןעמונעג ייז ןעמ טָאה

 ,ןײלַא ןָא ןעמוק ,רענייטש ,לגיצ יד ןוא

 -= ןייז וצ ץוש ַא זדנוא ,לגילפ ףיוא יו ןעילפ

 ,ןענַאטשעג טסעפ ןיוש זיא עדַאקירַאב ַא ןעוו ןוא
 ,ןענַאּפש ןעמונעג קירוצ ףיורַא-גרַאב ןעמליוו טָאה

 ָארדרַאפ טימ ןענערב ןּפיל ענייז ןעמענ'ס ןוא

 : סַאג ןטייז יד ייא סעּפאג -- רעגריב יד וצ

 ? טנעה עטגיילרַאפ טימ ריא טרַאװרעד ,יעה ,ןעמעוו

 -- = -- -- קַאה ןוא ץָאלק סרעלטיה

 ,וקיטש ןעימו:עג טַאי רעד ךיז ?יצולּפ טָאה'ס . .. סָאש ַא
 .ןקילפ םעטָא םעד םיא ןופ טלָאװ ץעמע יוװ טקנוּפ

 ןייטש זָאלפליה ןוא ףאלש םיא טזָאל ץעמע רעד ןוא

 . . . ןייבעג ןיא קיטייוו ַא טימ ןוא ליומ ןיא טייקדעטיב ַא טימ

 ,ףוג ןייז טציא זיא רעווש רָאנ ,זײרּפש ַא שַאר רע טוט ןַאד

 .ףור ןייז טרעה רענייק רָאנ ,ףור ַא ליטש רע טוט טציא

 ןגיוא יד וצ ךעלעיַאּפ טכַאמ ןוא םוא רע טלַאפ ןַאד
 -- -- -- ןגייוװש ןטס?יטש ןיא ןוא ךשוח ןיא ױזַא טביילב ןוא

: 

 .טכַאנ רעטלַאק רעד ןיא ןרעטש יד ןועטיצ

 ףוטעגוצ טשינ גיוא ןייק ךָאנ רעטומ יד טָאה'ס

 .ןוז ריא ףיוא רעטומ יד טרַאװ'ס

 ?טעב עליק סָאד טרַאוװ'ס ןוא ףָאלש רעד טרַאװ'ס

 -- טסורב ריא ךיוה טעקיט ורמוא-רעגייז ַא יו ןוא

 .. . טסיזמוא טשינ טהנעט ליפעגרָאפ רעד

 ,טרעה ןוא ריט רעד וצ רעטומ יד טייג

 ,טיה ןוא טקוק יז ןוא רעטצנעפ םּוצ וצ יז טייג

 .טימעג :בירג סרטטיה ַא טכַאל סע יװ יז טרעה

 .קילב סעמַאמ רעד ןרעטצניפ ןרערט ןוא

 ? ןוז ןיימ זיא ווו ? דניק ןיימ זיא ווו ---

 . . םורבעו רעװש א ריא טרעפטנע סַאג ןופ

 .טכַארבעג הרושב יד ןקמַאמ רעטנלע רעד וצ טולב ןופ חיר רעד טָאה'ס

 ןייז טשינ ןעק'ס : טכַאיטעג ןיא טרעלקעג ןוא טרעהעג עמַאמ יד טָאה

 טכַאנ רעד ןיא סיױרַא ןוא ךיז ףיוא ןעמונעג לטנַאמ ַא יז טָאה ןַאד

 ןייּפ עשהנמלא עמוטש יד ןוא ןייועג עדנילב סָאד יז טײלגַאב ןבָאה'ס ןוא

 ייברַאפ סַאג עלעקנוט יד ָאד טייג רטזָאלמיײה ַא זיולב ,טכַאנײב ףלעווצ
 -- טור רע ןוא דימ רערעדעי ַא זיא ,ָאד-ָא-טָא ,העש רעד ןיא טעּפש יױזַא
 ,יירשעג ןוא סַאה טימ ןסַאג יד ןיא סירַא רעזייה ןענעז טנייה רָאנ
 ,טולב טימ ןרָאװעג ןסָאגרַאפ ןעמייה עמערָא יד ןענעז'ס לייוו

 ,טנעה יד ןכָארברַאפ ןוא טנעקרעד עמַאמ יד הנכש ַא טָאה

 .טסיירטעג ,יא טשוקעג ןעכַאמ רעד ןוא טשיוועג ןרערט יד עטייווצ ַא טָאה

 ,טנערבעג .בָאה סָאװ ,ןגיוא טימ ,עכיילב ַא ,עניילק ַא ,עטירד ַא טָאה

 .טסיופ ריא ןביוהעג דובכ טימ ןעמַאמ רעד ןגעקטנַא

 : ױזַא ןעמַאמ רעד וצ טדערעג ,עטלַא עקניאיורג ַא ,עדמערפ א טָאה
 טרעשַאב לזמ סָאד טָאה ריד סָאװ ,רעטכָאט ןיימ אנקמ ךיד ןיב'כ יו --
 ייר רעד ןיא ,ףמַאק ןיא עכייר יד טימ ,ןוז ןייד ,ןלַאפ לָאז רע

 .רעבלַא ןיימ ,ןוז ןיימ יו ,ןעדרעוו ייב ,ײשנַארט ןיא טשינ ןוא

 ,דייר יד ןופ ןיז םעד ןענַאטשרַאפ ןוא טרעהעג עמַאמ יד טָאה
 ,דילג רענעטינשעצ ַא ייווצ ןיא יװ ,טליטשעג טשינ ,טפירטעג טָאה ץרַאה ןופ שטָאכ ןוא

 -- טיינ יז ווו ןעזעג טשינ ,טדנעלבעג יו ,טקוקעג טָאה גיוא ריא שטָאכ
 .דיל רעזדנוא ןופ --- גנַאזעג טימ ליומ ריא טרעטיצעג טָאה



 ,טיורב --- יז ביג ןסייבראפ םוצ ריי ןעמורפ א ןופ עדאלאב א
 -- טגרָאבעג טשינ ןיוש טגירק ןעמ זא

 א

 2 ! תוללי יד טימ ףיוא רעה ,בייוו ---

 ?סאג ןיא ןייג וטסעוװ רשפא -- ,האירב עקידלזמילש ַא --

 .סאפ-ןזיוה ןיימ טצאלּפעג זיא'ס -- ,ןרָאי ליפיוזַא ןיוש ךָאד טרַאװ'כ
 ? העושי יד ןעמוק טעװ ןעוו

 .ךיד םעד םורא קירטש א םענ ויא --

 ' ,ךיש יד ףיוא טשינ ליוז ןייק בָאה'כ ;ייןדייל --- תומשנ עקידניז --
 1 ו ! גָאלק עלָאג ןופ ןימ ַא טסיב --

 : .טקיד ַא ךיש ןיא ןיירַא גייל -- ,גָאט ןייק רעמ רעגנעל טשינ ןעקיכ
 יי א יטב א ! ןדיינשרעביא ךיז זדלַאה םעד לעוװ'כ

 .+ . אוה:ךורב-טָאג קיבײא טסרעטסעל --
 ,וד יו יווא זיא רע זא --
 -- ,דנילב ןוא ביוט רָאנ ,טוג ןוא םורּפ
 ! דניק ןוא בייוו םוצ ךָארב א זיא

 .טייג רע יװ זיא ,ןאמערָא ןא --

 ...טייל ראפ ךָאד ךיז םעש'כ רעבָא --

 .ןעניישַאב ךיד טייקמורפ ןייד טעוו'ס---

 3 .ןענייוו וצ ןָא טביוה בייוו סָאד ןוא
 ,ןגיוושעג טָאה ןאמרעד
 ה ,ּפָאק ןייז זיא טסורב רעד ףיוא ּפָארא ןקנוזעג

 ,רעגערט יד ייב טעברא ןכוז ןעגנאגעג ןאמ רעד זיא ןעברק יב ןענאכשער ןיא - רק ןוא
 :ןגָאיראפ םיא רעגערט ןמענ פָאט ןיא לּפָאטרַאק יד טכָאקרעד

 סעציילּפ עלָאמש ענייד --- העי יא

 ,ןגָארט תואשמ ןייק טשינ ןענעק ןגיהשעג םָאה ןאמ רעד
 ,דרָאב יד ןכָאטשעג רעגניפ טימ רעזייב ַא

 ,רעכעלב יד וצ ןעגנאגעג דיי רעד זיא : טלכיימשעג קזוח טימ טָאה בייוו'ס ןוא
 א = .! טרָאװק יד רעסאוו טימ וטסָאה טָא --

 ןרעטיצ סָאװ סיפ --
 .רעכעד עכיוה ןייק ףיוא ןכירק טשינ ךָאד ןענעק עט טו = ראס
 : . . . ָאטשינ יליפא תיזכ ַא : טכַארטעג

 .טרעלומ יד וצ ןעגנַאגעג דיי רעד זיא עי רעד א יע אהא ירא ןפו א א
 :זייב סרעלומ יד םיא ןגָאז -- ! העש רעדעי וצ ןפלעה ןעק

 ןגיוא עמורפ עכלעזא --

 .סייװ ןוא טור ןשיװצ ןענעקרעד טשינ ןלעוו 0
 שיט םייב ךעלרעדניק ןביז
 ,רעגעז-ץלָאה יד וצ ןעגנאגעג דיי רעד זיא ,דיירפ א טימ סעבלוב ןעגנילש
 :ןביירט םיא ייז ןעמענ ,ןַארּפָאס ,טלַא -- ןעשטיווק ,ןעקצָאה

 רעטנארוק זיא ,טעברא ןעוועג טלָאװ סע ןעוו -- 2000 שש ,עט ר
 .ןבעג וצ טָאי ןטנוזעג ,םענעגייא ןַא

 ,ייז זיא ליוװ ןוא ייז זיא טוג)

 ,ןייז סרעייז טעװ ,טמוק סָאװ ,ץלא לייוו

 דָאמָאק ןיא ןסקאוו טעוו טיורב
 נ

 ,ןפָאלשעג ןוא ןגעלעג טכאנ יד זיא דימ (..ןייוו ןעניר טעװ ןארק ןופ ןוא

 .םייה א טרעקעגמוא ךיז דיי רעד טָאה'ס ןעוו
 ןפָאה לסיב ןטצעל ןופ ןוטעגסיוא ךיז טָאה רע ,רעביא ךיז בייוו ןוא ןאמ ןקוק

 .ןייועג ליטש א דרָאב רעד ןיא טעּפאקעגניירא ןוא :גרָאז ןוא רעצ טימ לופ ןגיוא
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 ,ןענופעג טסיירט ןייק דיי רעד טָאה'ס -- ןוא טניײװעגּפָא
 ןעניּפש ךיז גָאט רעיינ א טמענ ןסיורד ןיא ןוא
 -- ,טולב ןעמָארטש עשירפ יװ ,חוכ טימ ,ןוז טימ
 ! טשינ סע טעז סָאװ ,םעד זיא ייוו

 טשוקעג דרָאב רעד טימ ענייז רעדניק יד דיי רעד טָאה
 ,טשינמוא ,טסיומוא ,טקוקעג ןגיוא ערעל טימ למיה םוצ ןוא
 ,םענורב ןרעל ַא טכיירגרעד טָאה סָאװ ,רערעדנַאװ ַא יו
 .ןענופעג ףיוה ןפיוא ןייבעג ןייז ןעמ טָאה ןעניגַאב

 ןטיברַאב ןופ טיוט םוצ

 טנקלָאװרַאפ ןעוועג טשינ למיה רעד זיא'ס
 .טזיורבעג טשינ ןבָאה סמערוטש ןייק ןוא
 ןדנוצעגנָא ןעקנופ-ָאידַאר ןבָאה סָאד --
 .זיוה ןיימ ןיא רעיורט םעד

 ,ןרעה וצ טַאהעג ביל ךיד טָאה סָאװ ,רעד

 א ,טימעג ןרעטצניפ ןייז ןיא טרעיורט

 ,ןטיהעג זדנוא ןבעל סָאד טסָאה סָאװ ,וד לייוו

 .טיהרֲאפ טשינ ךיז טיוט ןעירפ ןופ טסָאה

 ןעגנַאגעגסיורָאפ זדנוא וטסיב ןרָאי

 ; "גירק ןייק רעמ לָאמנייק,, ןופ טכַאלש ןיא

 ןטייצ עטלַא ןופ םיורט ןכיילב ַא טסָאה

 .גיז ןופ לעװש רעד וצ טריפעגוצ

 ,קעװַא טכיל ַא טייג'ס יװױזַא ,קעװַא טסיב ןוא
 ,דנַאל-ןטָאש םעניא טעמוא ןופ טכַאנ טימ
 ,ןעוועג רימ רעדורב ַא טסיב סָאװ ,וד א

 ,דנַאטשרַאפ ןיימ ןיא טניווועג טסָאה סָאװ ,וד

 זירַאּפ

 ,יורפ ַא ןופ טייקנייש יד ןצַאשּכָא ןעק רעוו

 ? טבילעג טרעוו סָאװ

 ? טנעמיד ןופ טרעוװ יד ןצַאשּפָא ןעק רעוו

 ןטבילעג ןופ ןצרַאה םעניא טייקנייש יד טגיל'ס

 .יורפ רעד ןופ גנוטסולג רעד ןיא טרעוו יד טגיל'ס

 ! זירַאּפ ןיימ

 ,"ליוולעב,, טסייה וד יצ

 ,דרָאקנָאק;

 ; ?קילבוּפער,, יצ

 ,"טעפ ,, ַא ןופ גיײצליּפש טימ ךיז טסרעיילש וד ןעוו-ייס

 ןָאפ עטיור ַא ןֶא ךיז טסוט וד ןעוו-ייס

 ,טנַאװ-ענומָאק רעד ייב ּפָאק ןעמורפ ַא טסגיוב ןוא

 ,?ליטסַאב ןופ בוט-םוי,, ןיא טסצנַאט וד ןעוו יצ

 גָאט ןיא טסיופ עכעלרעייפ ַא טסגָארט וד ןעוו יצ

 ,יַאמ ןטשרע ןופ

 , ,טומ טימ טסגָאלש וד ןעוו רעדָא

 -- טורב ןדליוו םעד טולב זיב

 ,דנַאל ןייד ןופ אנוש םעד

 ,ןייש דימת טסיב --

 ךעלרעדנווו

 ! ןח טימ לופ ןוא

 262 2 27 ,ד א?

 א ר" '- ." רצ סג 2 2252
(276//2 24 2572 72 
///7//47 2 2 : 

22,262 2 . 478 2. 

 יקםווָאלאשזד .ס

 טיורב א
 א טימ
 רעטצמ

 דנאבראפ-רעביירש ןשיריי ןכרור ןבעגעגסיורא

 ? דיל ַא טימ ןכיילגרַאפ ךיד

 ? ןעמעוו טימ --- ךיד ןכיילגרַאפ

 דילג ןדעי ןייד ןופ טייקנייש יד זיא'ס

 ! טמעֶאּפ רעטסקיטכערּפ רעד ןופ רענעש

 ,"לַאוטע,, רעד --- ּפָאק רעדלימ ןייד

 ,"רעק-ערקַאס,, רעד -- בייל עסייוו סָאד

 ! ןייש טסיב ! ןייש טסיב ! ןייש טסיב --

 ! רעווקס ןטסנעלק ןייד זיב

 ,?יעזילעזנַאש , -- ּפעלש רענירג ןייד

 ,"ןָאמָאש טיב, רעד --- דיילקרעטנוא ןייד
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 ,ןייש טסיב ! ןייש טסיב ! ןייש טסיב --

 ןָאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד זיב

 ףןעמָאנ ןייד ןופ טמולח טלעוו יד

 ,טפַאשטנעָאנ ןייד טסולג טלעוו יד

 ,טפַאשרעװַאכ ןייד ליוו טלעוו יד

 ,טרָאװ ןייד סיוא טקוק

 ,טַאט ןייד ףיוא טרַאוװ

 ,טייקיטכערעג גורק ַא --- טַאט ןייד

 . . . דיירפ ךָאנ עקיטשרוד יד ,עטלוװעַאב יד רַאּפ

 ,ןח ןייד ןוא לכש ןייד טגיל ןעמָאנ ןייד ןיא

 ? רענעש זיא רעוו ---

 עלסימארק ַא יו ךיילג עדייב ,רעפטנע ךיא

 . .. רעמע עלופ ייווצ טימ

 ,סַאה ןייד ןוא עביל ןייד טגיל ןעמָאנ ןייד ןיא

 ? רעסערג זיא רעוו --

 : ךיילגרַאפ ןָא ,רעפטנע ךיא

 .רעסעמ סָאד זיא עטייווצ סָאד ,טיורב זיא סנייא

 1988 ןיא טכַאנ רעטניוו ַא ןופ קינָארכ

 . . . זה םעניא ּפַאלק ַא -- טכַאנ רעד ןטימ ןיא

 .סיורג ייס ןוא ןיילק ייס ןבירטעג ,ןעמוקעג

 ,סורַא ךשיח ןיא ,הטיחש רעד וצ ףָאש יו

 ,קילב ןרעטצניפ ַא ןפרַאװ ייז ,סעטַאט יד

 ,קירוצ תולעי טימ ןפיול יז ,סעמַאמ יד

 .גיוו רעד ןיא טּפָאלש סָאװ ,עטסגניי סָאד ןּפַאכ וצ

 ,סיוא ךיז ךעלגייא יד טבייר ,טשימעצ זיא ,דניק ַא

 ,סיוטש ַא ןעמַאמ רעד לרעק ַא טוט'ס : טעז סע

 ןוא ! ?סטרעוורָאפ, ,יעה : ךיז טיירשעצ רעטייווצ ַא

 .7! סואל,

 ,טייג רעקניטלַא ןַא ,ןגיובעג ,ןבעלרעד

 דייז ןופ לּפאק ַא ןא דרָאב עכעלסייוו ַא

 .דיר עכעלדנעטשרַאפ-טשינ טכַאנ רעד וצ טדער רע ןוא

 ? טגָאזעג טָאה רע סָאװ ןעד טרעהעג טָאה רעװ רָאנ

 טביירט ןעמ ןוא ,דלעפ סָאד קישטילג זיא'ס ןוא

 טגָאי ןעמ ןיא
 ,גָאלקעג ןוא יירשעג ושיווצ ךשוח םעניא
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 .וצ ךיז טקור גראב א .העש ַא ךָאנ העש ַא ױזַא

 .וד ןייק טשינ ץלַא ךָאנ -- ןוא טכיירגרעד ןיוש גרַאב םעד

 ײק ןופ עדַאטס ַא יװ ױזַא ייז טביירט ןעמ

 ,ךולפ ןוא "עדוי , טימ ןביירט ייז רעביירט יד
 ,ךוש ַא ןדנובעצ ךיז טָאה'ס ןעמעוו ,םעד יא
 .ךוט ריא ןזָאלעצ ךיז טָאה'ס ןעמעוו ,רעד יא

 זִא ךיז ןעלסקַא יד ןיא טסיוטש ןעמ ; ןעמ טפיול

 ,ןָאּפש רעביא ,ןייטש רעביא טלַאפ ןעמ ןוא טלַארּפ ןעמ

 .ןָאה ַא ןופ יירק ַא ץעגרע ןופ ךיז טרעה'ס זיב

 טליפרעד טייקגנירג ַא סמערָא ןיא םיצולּפ טָאה ןַאד
 ,טליהעגנייא דניק ןטימ ,ךוט םעניא ,יד טָא
 .. . טליקעג זיולב טניוו רעד ןטסורב עריא טָאה סע

 ,טרָאװ ַא טימ ךיוה ןייק עמַאמ יד טשינ טוט'ס רָאנ
 טרָא םוצ טרעווילגרַאפ ,טפושכרַאפ יװ טייטש יז
 .דרָאב רעלעקנוט ַא טימ ןַאמ ַא ףיֹוא טקוק ןוא

 ןַאּפש ַא לרעק ַא טוט סױרַא ךשוח ןופ

 ןַאמ ןטימ יורפ רעד גניניורב ןטימ טסיוטש ןוא

 ! םַאטש רענעטלָאשרַאפ ! רעטעװרענָאד : טיירש ןוא

 יינש ןקישטילג ןוא ןטרַאה ,ןקיגרַאב ןיא

 יורּכ רעד ןופ ףוג םעד טעקַאניבלַאה ןעמ טּפעלש

 .יורטש טימ לטניב ַא יו ,ױזַא טָא ,רָאה יד ייב

 ּפעלק טימ ,רעטייוו ץלַא רעגעי יד ןגָא'ס ןוא
 ּפערט ןופ יװ ,גרַאב ןופ רעטנורַא ןסיוטש ןוא
 .ּפעטס ןקיטניװ ,םענעפָא ןוא ןטכייפ ןיא

 טָאטש רעד ןיא קירוצ רענלעז יד ןרעק ןַאד
 ,טָאג וצ ןביול ךיז ןדיי יד ןצעז'ס ןוא
 . . . טָארַאב ףיוא ךיז וצ ,רעדניק יװ ,ייז טמענ סָאװ

 ,ןײא-דנַאל ןוא סיױא-דנַאל עלַא ייז ןרָאפ טנייה

 .ןײרַא ץעגרע ןיא רענייק טשינ ייז טזָאל'ס רָאנ

 .ןיילק וצ ,אמתסמ ,עלַא רַאפ זיא דרע יד

 .1939 ,זירַאּפ

 -ץקירעיורט יד ךָאנ ןרָאװעג ןבירשעג זיא דיל עקיזָאדסָאד}

 .ישנָאבז ןופ ןשינעעשעג עטמירַאב

 יי



 יה ,= .ם 5 ןצ הוליא

 תונוחצנ יד ןסקַאוװ'ס וו ,דנַאל א

 -- סייווש ןקידנטכיול םעניא טעברַא ןופ

 זה ןיימ טלעטשעג טרָאד ןרעג ךיא טלָאװ יװ

 ! תומולח ערעזדנוא ןופ דנַאל א

 ,דיירפ עטניישעגפיוא ןייד גָאט ןדעי שטנעביכ

 ,תוגאד עקידנעלכיימש ןופ דנַאל ,ָא

 (סעגייט עקידרעטייא טימ) דרע עקנַארק וו

 . . . טיורב טַימ ןוא ןטכורפ טימ טילבעגפיוא טָאה

 ,ןטייו ןופ וצ ןפלעה רימ -- טַאט רעדעי ןייד

 קירבַאפ ןיא ןפַאלקש ןענעז רימ שטָאכ

 (1 "קילפ,, רעד טיה'ס ןוא סָאבעלַאב רעד טיה'ס ןוא

 ןטַארַאפ טשינ ןלעוו ןוא טשינ ןענעק רימ

 ,רָאיַאק ןקיטכיל רעזדנוא וצ געוו םעד

 -- ! רָאװ עליוה ןרעוו סעדנעגעל ווו

 .טנַאיצילָאּפ ַא ןופ ןעמָאנוצ רערעלוּפָאּפ (1

 רעטצניפ רעד ןיא

 ? קילבוּפער ץַאלּפ רעקידנעלב רעד סָאד סָאד זיא יצ

 ; טימרעדניא רעווקס רענרענייטש ַא ָאד ןייטש טגעלפ'ס

 קילב ןרעטצניפ ןיימ טימ םורַא ךיא ךוז טציא

 .טיהעג םיא טָאה רעכלעוו ,בייל ןקיזיר םעד

 ,ףרָאד ַא ןיא טכַאנַאב יװ ,רעווש טגיל ךשוח רעד רָאנ
 ,ּפָאק ןיימ רעביא ךיוה ןרעטש יד רָאנ עז ךיא
 ,ףרָאװ ַא ךיז ץרַאה ןיימ טוט טירט רָאּפ עדעי ייב
 . + . טָארדַאב ןזעוועג ָאד דנַאנַאכרוד טלָאװ ךיא יו

 ,רעהעג ןיימ רָאלק זיא'ס רָאנ ,קילב ןיימ זיא ךַאװש

 ,טירט עטלוויטשַאב יד געוו ןיימ ןיא סיוא ךיא דַײמ

 ,רעווק רעד ןיא ךרודַא ךשוח םעד ךיא סייר

 .דיל ןשיטַאדלָאס ,ןרעווש ןופ רעטייוו סָאװ

 ,סַאג רעקיטייז ַא ןיא קעװַא ךיג לייא ךיא
 ,שטייב ַא יװ ךַארּפש יד ךימ טגָאירעד ןוא טגָאי'ס רָאנ
 סַאה ןוא קיטייוו ןופ ןעיירש רימ ךיז טליוװ ןַאד
 . ... שטייד עשיכייר סָאד -- ןושל סָאד ןטלעש ןוא

 טנַאה רענעגייא רעד טימ ליומ סָאד רימ סילשרַאפ'כ רַאנ

 : דלודעג ןבָאה וצ ךָאנ ךיז ייב לעוּפ'כ ןוא

 ,דנַאל ַא ןופ טכיל סָאד ןשָאלרַאפ טָאה'ס רעוװ לייוו ---

 ! דלוש ןייז ןלָאצַאב רעכיז ןוא רעכיז טעוװ
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 גנונענעזעג

 טייהדניק ןיימ ,דלָאג יו טכייל ךָאנ ךיז רעטניה

 ,טײקנסקַאװרעד ןיימ ,טיור-רעּפוק יװ ןוא

 -- רעדנעל עטזיירעגסיוא ןגיל סע

 .רעדנעב-רעדיל ןוא

 ,יורפ ַא ,םייה א ךיז רעטניה ךָאנ זָאל'כ ןוא

 -- יירד יצ .,ייווצ םירבח

 ,ןרַאװלוב ערעטצניפ ,רעזירַאּפ ןוא

 .ןרַאמשָאק יו

 רָאדירָאק ןקידנרעוו-לקנוט םעניא רעביא זָאל'כ

 ,רָאי קיצרעפ עניימ ןופ

 ןגיז ןוא ףמַאק ןופ ענעגנַאגרַאפ דיירפ

 .ןגיוושרַאפ טביילב סָאװ רעצ ַא ןוא

 ? ךָאנ רעביא ךיא וָאל סָאװ ,ךיז רעטניה

 ךָארברעביא םעד טימ םענ'כ .רעמ טשינרָאג

 גָאט ןטצעל םעד טָא ןופ

 ,גוצ ןשירענלעז ,ןטקַאּפעג-לופ ַא ןיא

 ? דוס ַא ? סיורָאפ רימ רַאּפ טגיל סָאװ

 ,"טָאברַאּפ,, ןוא ?טפַאשגלָאפ , זיולב .ןיינ ,ָא

 ,דנַאלרעטָאפ ןדמערפ םעד טסניד

 . . . דמַאז לגרעב ןגייא ןיימ ךיוא רשפא ןוא

 .1940 ץרעמ 15 ,ןאדיקטאק

 טעברַא ןָא

 ,טלַאק זיא םייה יד ,גנַאל זיא גָאט רעד

 ,ּפָארַא ,ףױרַא םורַא ןַאּפש ךיא

 ףָאיּפש ַא -- ךָאנ רימ טקוק לגיּפש רעד

 .ּפֶא ךימ גיוא םענופ טשינ טזָאל סָאװ

 ,קנַאדעג ַא חומ ןיא גָארט ךיא
 ,שינרעטצניפ רעד ןיא ךימ טיצ סָאװ
 ייר ןיא ייטש ןוא קעװַא ייג'כ רָאנ
 ,שיט ַא וצ ןסע ךימ ץעז ןוא
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 טלַאק זיא ּפֹוז יד ,ץרַאװש זיא טיורב סָאד
 ; םורַא -- רעמינּפ עדמערפ ןוא

 ,קעװַא טייז ַא ןיא ךיא קוק

 . . . ןז יד קעװַא טרָאד ךיז טלעטש

 ּפָארַא סַאג רעד ןיא ךיא ייג

 .רעווקס ןליטש ַא סיוא רימ ךוז ןוא

 ,לייוו ַא קידנגייווש ךיא ץיז

 ,רעווש וצ רימ טייקליטש יד טרעוו

 בוטש ןיא םייהַא קירוצ ךיא ייג

 וצ לקניוװ ַא ןיא ךימ ץעז ןוא

 שיורעג רעשיטָאטש רעד טזָאל

 .ורוצ טשינ לקניוו ןיא ךימ

 ,ךוב ַא ןענעייל ךיא םענ

 ףופרעד ןיז םעד טשינ ךיא ייטשרַאפ

 ,טגיילעג ךיז ןפָאלש ךיא טלָאװ

 . . . ןוז יד םורַא ץלַא ךָאנ טייג

 ,םורַא ןַאּפש ןוא ףיוא ךיז ביוה ךיא

 ,לוטש רעד ףיוא רעדיוו ךימ ץעז

 ,ןָאיּפש ַא יװ לגיּפש רעד ןוא

 ,לוד טשינ ןיב'כ יצ ךָאנ ךימ טקוק

 ןרעלעה םעניב וצ

 1940 ינוי

 קעווא טסיב ןעוו ,טזָאלעג רערט א בָאה ךיא

 ,ןברוח רעזדנוא ןופ דנאל'ס -- ןליוּפ ןיא קירוצ

 ,געוו םעד ןייג קיליװ טסלָאז טרעשאב :טכארטעג

 ...ןברק א ןלאפ טסעוו וד ווו

 ,טימעג ןיימ ןיא ףיט טרעיודאב בָאה ךיא

 ,ןגייקא רימ ןעמוק טשינרעמ ןיוש טסעוו סָאװ
 דיל א סנייד ןרעה טשינרעמ ןיוש לעװ ךיא
 גייווש ענדָאמ ןייד טשינ ןוא
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 ,קנאדעג ןיימ ןיא ךיד ןגָארטעגמורא בָאה ךיא
 ,ווגינ ןטצרַאהַאב-ביל ַא טגָארט ןעמ יו
 גנַאלנרָאי ןורכז ןיא טרעטיצ סָאװ
 ...ןגיװשטנַא ןייז טשינ ליוו ןוא

 : ,ווירב א זדנוא ןקיש טסעוװ -- טּפָאהעג בָאה'כ ןוא

 : ןבעגרעביא זדנוא עטושּפ תויתוא טימ טסעוו

 ףירגאב א ןוא טימעג ןייד ןופ דליב א

 .ןבעל םירבח יו

 טייצ יד טפיול'ס ןוא טסיזמוא טראוועג ,טראוועג

 ( -- ,ןתעל-תעמ ךרוד -- ןרעטש ןוא ןוז רעבניא

 ' ,טיוט ןזעוועג טסלָאװ ןעוו : טפָא רימ גָאז'כ רָאנ

 .ןסעגראפ ןעוועג וטסלָאװ

 : :ןעשעג סנ א טלָאוװ'ס יװ ,לָאמאטימ ןוא

 ' ,?ןרעטש., א טנעה עדייב עניימ ןיא טלאה ךיא

 ףעועג טשינ ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,טייקלעה א

 -- -- ןרעפס עיירפ ןופ טכיל א

 ,דיל ןייד סױרַא לעה טגנילק טכיל םעד ןופ ןוא

 ...ןטעלג עכלעוו ,עטראצ ,עיינ ןזרעפ טימ

 ,דיי א יו ןוא טעָאּפ א יוװ טסכעל וד

 ! ןטעיווָאס יד ךרוד טיירפאב

 דיירפ עסיורג א רימ ןיא טמאלפעגפיוא טָאה
 ןעגנאזעג עקידיירפ ,עיינ יד טָא ראפ

 טייהרעליטש טסיב סָאװ ,האנק -- ןוא
 ...ןעגנאגעגקעווא זדנוא ןופ

 1940 לירּפַא

 -ַש! רעטלַא ןַא ,דיל-סעביל ךעלמיטסקלָאפ ַא : רעדיל יד)

 .0ש .ח .פ וצ ךיל ַא ,1938 טכַאנ-רעטניוו ַא ןופ קינָארכ ,סנאמ

 -עה םעניב וצ ,טעברַא ןָא ,גנונעגעזעג ,רעטצניפ רעד ןיא ,ר

 -רַאפ טשינ ,ענעבילברַאפ סיקסוָאלַאשזד ןופ ןענעז ,ןרעל

 ַא. ךוב ןופ ןענעז רעדיל ערעדנַא יד .ןעגנופַאטש עטכעלטנעפע

 -רעביירש ןשידיי ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,"רעסעמ ַא טימ טיורב

 .(1937 זירַאּפ ,דנַאברַאפ



 ןָאסנָארַא ליח

 יקסוואשראוו רזוש

 ,1898 ןיא ,עשרַאװ ןבעל ,וועשטַאכָאס ןיא ןריובעג

 ןעמוווטעגפיוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב

 -גומש ךוב ןייז טימ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 ,פכַאמעג טמירַאב לָאמנייא טיִמ םיא טָאה סָאװ ,"סרַאל

 ןיא טייצ עצרוק ַא טבעלעג ,ןליופ ןופ טרעדנַאוװעגסיוא

 -ַאּפוקָא רעד תעעב .זיִרַאפ ןיא -- 1940 זיב ןוא ןילרעב

 ,םיור ןיא רעטעפש ןוא ךיירקנַארּפ-םורד ןיא קעװַא עיצ

 ןיק ןרָאװעג טריטרָאפעד 1944 ןיא זיא רע ןענַאוונופ

 .ץיוושיוא

 -טינשא ןוא "םרַאלגומש, ןענַאמָאר עדײב יד רעסױא

 -רַאפ טשינ ַא טפירקסונַאמ ןיא ןזָאלעגרעביא ,"טייצ

 ןלעווָאנ ליפ ןוא ןַאמָאר ןטקידנע

 הביבס ןייז ווא יקסוואשראוו רזוצ

 דעד ןיא קידנעניוװ ןוא 1927 רָאי ןיא זירַאּפ ןייק קידנעמוק
 ןזיב ךָאנ יד טכוזַאב טפָא ךיא בָאה ,סַאנרַאּפנָאמ ןופ טנגעג
 7 ןוא 5 ןשיװצ ווװ ,"םָאד, עפַאק עטמירַאב גָאט ןקיטנייה
 עשידיי רעזירַאּפ עטמירַאב יד ןפערט ןעמ טגעלפ טכַאנרַאפ
 ןופ טסעג עקידנעטש יד זַא ,ךימ ןָאמרעד ךיא .רעלטסניק
 ,גנילסיק השמ רעלָאמ יד ןעװעג ןענעז עפַאק רעקיזָאדרעד
 ,סעילייפ ,ןיאאקיק ,ןעמערק ,גרעבסייוו ,(טריטרָאּפעד) רעדעפ
 דלָאּפָאעל ,ץַאק ענַאמ ,סעקנעמ ,(ט"יטרָאּפעד) םיובנאוו

 יד ,(טריטרָאּפעד) ןיײטשּפע ירנַא ,יקצישזעדנעמ ,בילטָאג

 השמ .,םיובנעדניא ,ףָאלרא הנח ,יקסנַאשטול ןרָאטּפלוקס

 ,טבַאנייב .(טריטרָאּפעד) שטיוװָאנירטיצ ,(טריטרָאּפעד) ןַאגַאק

 ,ןיטוס םייח -- רעטעּפש ךָאנ רעדָא ,ףלעווצ ןוא ףלע ןשיווצ

 רעקיזָאדרעד ןיא טָאה ןעמ .ערעדנַא ליפ ןוא ץישּפיל קַאשז

 ןוא ןרָאטַאמַא ,רעלדנעה-טסנוק עטמירַאב ןפָארטעג ךיוא עפַאק

 יד ןשיװצ .ןטסילַאנרושז ןוא רעלעטשטפירש קינייװ טשינ

 לרַאש ןעװעג ןטלַאטשעג עטסרעלוּפָאּפ יד ןענעז עטצעל

 ןעוועג זיא יורפ עגנוי סנעמעוו ,גרובנערע איליא ,טרָאּפָאּפַאר

 טימ גרובנערע איליא .יקסוװַאשרַאװ רזוע -- ןוא ,ןירעלָאמ ַא

 ןייז טימ ,טירט עכעלעמַאּפ ענייז טימ ,רעּפרעק ןוויסַאמ ןייז

 םעד רימ ףיוא טכַאמעג דימת טָאה ,ּפָאק םענעגיובעגנייא

 -עג ןענעז ןרָאי סנעמעוװ ,שטנעמ ןקנַארק ַא ןופ קורדנייא

 ןֶא ןזעל םיא ןופ געלפ ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי רעבָא .עטלייצ

 -טנגוי ןייז טרעדנוװַאב ךיא בָאה .עלעװָאנ ַא רעדָא ,לקיטרַא

 -רַאס ןוא רָאמוה ןקידלדורּפש פעד ,טנעמַארעּפמעט ןכעל

 טימ טסַארטנָאק ַאזַא ןיא ןעזעגסיוא רימ טָאה סָאװ ,םזַאק

 . ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ןייז

 עלַא ןופ טעמכ טניירפ רעד ןעוועג זיא יקסוװַאשרַאװ רזוע

 -לעוו ,עשידיי-טשינ ןוא עשידיי ,סַאנרַאּפנָאמ ןופ רעלטסניק

 יד טריוורעס ןעמ ווװו) קניצ םוצ ןדַאלניײא טפָא םיא ןגעלפ עכ

 ןײז ךיז רַאפ עז ךיא .ףיטירעּפַא ןַא ןעמענ (ןעקנַארטעג

 םענעדייז ַא ןופ ןעזסיוא ןטימ טלַאטשעג ערעגָאמ ,עקנַאלש

 זיא רע .ךַאװש שיזיפ ןעזעגסיוא טָאה רע .ןַאמרעגנוי ןשיליױּפ

 לטעטש ןיילק ַא ןיא 1898 ןיא ,רימ טנייש ,ןרָאװעג ןריובעג

 טגָאזעג ליפ רימ טָאה סָאד ןוא .וועשטאכָאס ,עשרַאװ ןבעל

 ןיא ןרָאא עטסעב עניימ טכַאמעגכרוד בָאה ךיא סָאװ ,רימ --

 א .עשרַאװ

 ןעועג זיא םוטנדיי ןשילוּפ ןרַאברעדנוװו ןופ ץרַאה סָאד

 -וטנע ַאזַא ןעזעג ןעמ טָאה טלעוו רעד ןיא ךָאנ וװ .עשרַאװ

 ךָאנ ,טפַאשנסיװ ךָאנ ַאזַא ,עקידתובהלתה ַאזַא ,עשיטסַאיז

 זיא סע ? עשרַאװ ןיא יװ ,טנגוי עשידיי עקידנצכעל טסייג
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 רעד ןןופ טנגוי עשידיי ןייק זַא ,גנוגייצרעביא עכעלרעניא ןייֿמ

 רענייש רַאפ ,טסנוק רַאפ ךעלדניפמע ױזַא טשינ זיא טלעוו

 ןלױּפ ןיא טנגוי עשידיי יד ןעוועג זיא סע יװ ,םרָאפ

 ןופ רעייטשרָאפ רעשיּפיט ַא ןעוועג זיא יקסוװוַאשרַאװ רזוע

 עשירעלטסניק ַא זיא רע .טנגוי רעװעשרַאװ רעקיזָאדרעד

 ךיוא רָאנ ,ןפַאש ןייז ןיא זיולב טשינ ,ךרוד ןוא ךרוד רוטַאנ

 וצ ךעלריטַאנ ױזַא ןעוװעג םיא ייב זיא סע .ןבעל ןייז ןיא

 רעייז טימ ךיז ןריסערעטניא וצ ,רעלטסניק טימ ןרעקרַאפ

 ןעגניז ןלָאז רעגניז זַא ,ךעלריטַאנ זיא סע יװ טקנוּפ ,ןפַאש

 .ןביירש ןלָאז רעלעטשטפירש ןוא

 -ָאכיסּפ רענעטלעז ַא ןבעל ןיא זיא סָאװ ,לַאגַאש קרַאמ

 רע טנעקרעד שינעגעגַאב רעטשרע רעד ןופ ןיוש ןוא גָאל

 טַאהעג ביל רעייז טָאה ,ןשטנעמ ןופ רעטקַארַאכ םעד ךיילג

 -נָא-ףיט ַא טנַאעג טָאה רע ןכלעוי ןיא ,ןיקסוװַאשרַאװ רזוע

 .רוטַאנ עשירעלטסניק עטגיילעג

 -כוב ַא טנפעעג שטיװָאילעװיק .ּפָארּפ טָאה טייצ רענעי וצ

 ַא ,"לגנאירט, ןעמָאנ ןרעטנוא גַאלרַאפ ַא ןוא גנולדנַאה

 טָאה ןעמ זַא ,ןסיוו ךיילג רשפא לָאז ןעמ ,ןעמָאנ רעשילָאבמיס

 -כוב ןוא גַאלרַאפ רעקיזָאדרעד .רעקיטַאמעטַאמ ַא טימ ןוט וצ

 -רַאּפנָאמ ןופ רעטנעצ עמַאס ןיא ןענופעג ךיז טָאה גנולדנַאה

 -רעטנוא טלָאמעד טָאה שטיוװוָאילעװיק .ַאלסינַאטס יר 6 ,סַאנ

 -ָאמ עטרירטסוליא עניילק עירעס ַא ןבעגוצסיור ַא ןעמונעג

 רזוע .רעלטסניק עשידיי עטמירַאב יד טעמדיװעג ,סעיפַארגָאנ

 ןַא ןבירשעגנָא עירעס רעקיזָאדרעד ןיא טָאה יקסוװוַאשרַאװ

 סחנּפ רעלָאמ ןלופטנַאלַאט םעד ,טניירפ ןייז רעביא ייסע

 עדנזירכרוד ןוא סַאנרַאּפנָאמ ןופ רעלטסניק יד .ןעמערק

 -לעוו ,גנולדנַאהכוב עקיזָאדיד ןכיוזַאב ןגעלפ רעלעטשטפירש

 טנעקעג טשינ טפָא ןוא רעמיצ לָאמש ַא ןעמונרַאפ טָאה עּכ

 ןופ רעכװַאב עקידנעטש יד וצ .רעכוזַאב עלַא ןעמענניײרַא

 .יקסווַאשרַאװ רזוע טרעהעג טָאה ?לגנַאירט ,, גַאלרַאפ

 ןטיירטש עשירארעטיל טלקיװטנַא ךיז ןבָאה לָאמניײא טשינ

 ןיא זיא יקסװַאשרַאװ .אפוג ןיזַאגָאמ ןיא רעכוזַאב יד ןשיווצ

 -ייבש ,לארטיברַא רעייז ןעוועג ןע:נוניימ עשירַארעטיל ענייז

 םעד קידנרעפטנע םזַאקרַאס טימ ,שירָאגעטַאק ,קידנעד

 .רענגעק

 ןגעװ טדערעג לָאמניא טָאה ןעמ יוװ ךימ ןָאמרעד ךיא

 ךיז ייז ןגעװ יקסװַאשרַאװ טָאה ,רעביירש עשידיי-שטייד

 -רעד ,גנוצעשגנירג רעטסערג רעד טימ טקירדעגסיוא

 טָאה רענייא ןעוו .זָאלטרעװ עלַא ןענעז יז זַא ,קידנרעלק

 דערפלַא ,לפרעוו ,ןַאמרעסַאװ בּוקַאי ןופ ןעמענ יד טנָאמרעד

 ,אקפאק ץנַארפ ןופ --- ,גייזוצ ןַאפעטס ,רעגנַאװטכיופ ,ןילבעד

 דעד ןיא טרעהעג טשינ טלָאמעד ךָאנ ןעמ טָאה ,ךעלריטַאנ

 -ימש-לוטיב ַא טימ יקסװַאשרַאװ טָאה -- טלעװ רעשידיי

 ןעוו .טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא ענעפורעגנָא עלַא עלעכ

 ןיײטשרַאפ וצ ןָא ךיא בייה ,ןינע םעד רעפיט טכַארטַאב ךיא

 .םוטנדיי ןשילוּפ ןופ רעלעטשטפירש ןקיסקווו-רוא םעד

 -עטיל רעד ןיא ר ק י ע רעד זיא יקסװַאשרַאװ רזוע רַאפ
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 -שידיי יד ןיא ןעזעג טָאה רע .ת ו מ י ל ש רוטַאר

 ןוא ןדיי עבלַאה ,תומשנ ענעכָארבעצ רעלעטשטפירש עשטייד

 טשינ ,ןײלַא יז יו ןטלַאטשעג ערעייז ןוא ןשטייד עבלַאה

 שירַארעטיל רָאנ ,המשנ רעשידִיי רעד ןופ שינעפיט רעד ןופ

 .עטלצניקעגסיוא

 ַא טכַאמעגכרוד טָאה ןילַא רע זַא ,ךיא ייטשרַאפ טנייה

 סָאד .עמַארד עקיטסייג ,ענעגרָאברַאפ-המשנ רעד ןיא ףיט

 ,"טייצ-טינש., ןַאמָאר ןייז ןופ גלָאפרעדמוא רעד ןעוועג זיא

 ןייז ךָאנ רָאי ןביז ןטרַאװ ךיז ףיוא ןזָאלעג טָאה רעכלעוו

 -נַא ןַא -- ףוס רעד ןוא ?סרַאלגומש יד ,,קרעוו-רעטסיימ

 ַא -- טַאטלװער רעד .םיניבמ עשירַארעטיל יד ייב גנושיוט

 ,לַאזקיש ןפיוא גנורעטיברַאפ ןוא רעגרע רענעגרָאברַאפ

 ןַארַאפ ןענעז סע .גנוקרעמַאב עניילק ַא ןכַאמ רימ ןזומ ָאד

 יד .ןטסילעוװָאנ ןוא רעלעטשטפירש סעירָאגעטַאק ייווצ

 ןענעז ,םייה רעד ןופ טרעטייוורעד ןרָאי ןייז ןגעמ עטשרע

 -ליש יז ןוא טײהנעגנַאגרַאפ יד ןבעלוצפיוא ןורכז ןיא הוכב

 יוװ ךיילג ,טייקטלוב ןוא טייקשירפ רעשיטסילַאער טימ ןרעד

 ןעמענ רימ ןענעק ליּפשייב סלַא .טרָא ןפיוא ןעוועג ןטלָאוװ ייז

 ייװצ רעד וצ .רואינש ןמלז ,ושָאטַאּפָא ,שַא םולש זדנוא ייב

 -אער ןענעק עכלעוו ,יד ןרעהעג רעביירש עירָאגעטַאק רעט

 טקעריד קידנרעדליש ןוא טרָא ןפיוא רָאנ קידנעייז ןריזיל

 ,םײה רעד ןופ רָאי רֶאּפ ַא טרעטייוורעד .ענעעזעג סָאד

 .טלעטשעגּפָא ןצנַאגניא רעדָא ,טסַאלברַאפ ןפַאש ןייז טרעוו

 העטייוצ רעד וצ ןרעהעג טפרַאדעג טָאה יקסוװַאשרַאװ רזוע

 דימּת ףיוא טָאה רע יו םעדכָאנ .רעביירש עירָאגעטַאק

 ןלעװָאנ ענעדישרַאפ ןבירשעג ךָאנ רע טָאה ,ןליױּפ ןזָאלרַאפ

 זיא סע רעבָא ,טנַאלַאט ןשירעלטסניק ןייז קנַאד ַא זיולב

 רעד ,טסילַאער רעכעלגנירּפשריא רעסיורג רעד ןדנווושרַאפ

 ?גומש יד, ןַאמָאר ןופ ןּפיט עטערקנָאק ןופ רעטלַאטשעג

 ."סרַאל

 טָאה רע סָאװ ,ןצנעדנָאּפסערָאק ענייפ יד ךימ ןָאמרעד ךיא

 טימ ןבירשעג ,"טייצ יד, רענָאדנָאל ןיא טכעלטנפערַאפ

 עלַא טַאהעג טָאה רע .רָאמוה ןטכיײל ַא טימ ,םידעפ עניד

 -ללרשַאב-עזיר רעטנכייצעגסיוא ןַא ןרעוו וצ ןטייקכעלגעמ

 טשינ רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה ,סיוא טעז סע יװ רעבָא ,רעב

 .םיא .בָאה ךיא ןעװ .ןקיטפעשַאב וצ ךיז טימרעד קידריװ

 טגעלפעג טייצ וצ טייצ ןופ רע טָאה ,זירַאּפ ןיא ןפָארטעג

 טָאה עכלעוו ,"טפנוקוצ יד,, רעקרָאי-וינ ןיא ןלעוװָאנ ןקישוצ

 טָאה רע זיב רבחמ רעזדנוא ןטרַאװ ןזָאלעג םישדח עגנַאל

 ייב ןעמענוצ טזומעג ךיוא טָאה סָאד .טקורדעגּפָא ךעלדנע ייז

 -ָאנ ענייז רעטּפָא ןקיש וצ קשח םעד רעלטסניק דעזדנוא

 .קרָאי-וינ ןייק ןלעוו

 לָאמניא טָאה יקסװַאשרַאװ רזוע יװ ךיז ןָאמרעד ךיא

 טרעדלישעג טָאה רע וװ ,עלעװָאנ עגנַאל ַא טקורדעגּפָא

 סענעצס רָאמוה םענייפ ַא טימ ןוא יירט ךעלנייוועגרעסיוא

 יד טרעדלישעג ךעלמענ טָאה רע ."לצעלּפ,, רעזירַאּפ ןופ

 עח יר ףיוא רעזייּפש םַאדַאמ ןופ גנולדנַאהכוב עטמירַאב



 : סקניל ףױא סטכער ןופ

 .שיקרַאמ ץרפ ןוא

 וטָאטַאּפָא .- ,יקסווַאשרַאװ רזוע

 ,עטצעל יד טרעדלישעג שיטסַארד וצ לסיבַא טָאה רע .עיזָאר

 ַא ןוא יורפ עלופטנעמַארעּפמעט רעבָא ,ערעטלע ןַא ןיוש

 רעטצעל רעד .טענורב רעקידרעייפ ַא ,ןטלעטשעגנָא ןגניי

 טכוזעג לָאמ עקינייא טָאה ןוא טקידיײלַאב טליפעג ךיז טָאה

 ןענעכערוצּפָא ךיז רעלעטשטפירש רעזדנוא סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא

 .םיא טימ

 ןופ ןעגנורענירעד עניימ ןבעלפיוא ךיא ליװ טנייה

 ןָאמרעד ךיא .זירַאּפ ןייק ןעמוקנָא ןיימ רַאפ גנַאל ,עשרַאװ

 "סרַאלגומש יד, ןַאמָאר רעד סָאװ ,םשור ןסיורג םעד ךיז

 -גרעבנעסייוו ןיא ,1920 ןיא ןעניישרעד ןתעב טכַאמעג טָאה

 ןגניי ַא ןופ ןעמָאנ רעד זיא לָאמנייא טימ .גַאלרַאפ

 וטעמוא ,טנַאקַאבמוא ןצנַאגניא ןטכענ ךָאנ ,רעביירש

 -עטיל עטסגנערטש יד וליפא .ןרָאװעג טמירעג ןוא טנעקרענָא

 ןיא טלעפעג טשינ ןבָאה עכלעזַא ןוא -- רעקיטירק-רוטַאר

 ןרעביא תובהלתה טימ טקירדעגסיוא ךיז ןבָאה -- עשרַאװ

 רעיינ ַא זַא ,טרעלקרעד ןוא טסילעװָאנ ןלופטנַאלַאט ,ןגנוי

 ןעמ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה ןרעטש

 -גוזַאב רָאג טרעדנווװרַאפ ןוא טשַאררעביא ןעוועג ךָאד זיא

 רעגנוי ַא זַא ,ןזיירק עשירַארעטיל רעװעשרַאװ יד ןיא סרעד

 טַאהעג טשינרָאג ןַאמָאר םעד רַאפ ךָאנ טָאה סָאװ ,רעביירש

 םעד .טייקמוקלופ ַאזַא ןכיירגרעד לָאמניײא טימ לָאז ,טקורדעג

 ןקיזָאדמעד ןקעדטנַא ןופ ,ךעלטנגייא ,טסנידרַאפ ןטסערג

 -יירש רעסיורג רעזדנוא ךעלסילשסיוא טָאה טנַאלַאט ןסיורג

 טלעטשעג טלָאמעד ךיז טָאה רעכלעוו ,גרעבנסייוו .מ .י רעב

 -נירגעג טָאה רע סָאװ ,גַאלרַאפ ןייז טימ עבַאגפיוא ןַא רַאּפ

 -עג ,עיינ ןקעלּפטנַא ןוא ןקיטומרעד ,ןרישזעטָארּפ וצ ,טעד

 ,ןטנַאלַאט עגנוי עטנוז

 דוד יװ ,ץרּפ .ל .י יװ טוג ױזַא טקנוּפ ,גרעבנעסייוו .מ .י

 רעד רַאפ עביל עקידנעמַאלּפ ַא טַאהעג טָאה ,ןַאמשידפ

 ןקעדטנַא וצ דיירפ עקיטכירפיוא ןַא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי

 -סיוא ןדער וצ ץַאלּפ רעד טציא טשינ זיא סע .ןטנַאלַאט עיינ

 -ייו .מ .י ןופ קימעלָאּפ רעטמירַאב רעד רעביא ךעלריפ

 ןוא ןבירשעג ליפיװַא טָאה ןעמ רעכלעוו רעביא ,גרעבנעס

 ףינע םעד ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא ןכירטעגרעביא ,טמערַאילעג

 רעד ןופ רעטסיימ ןסיורג םעד ןסעגרַאפ ןצנַאגניא ייברעד

 ןשידיי ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןבָאה ױזַא .רוטַארעטיל רעשידיי

 ןיא גנולעטשסיוא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא ןָאיליװַאּפ

 יד ןופ עטסיל רעד טימ טנַאװ רעד ףיוא ,זירַאּפ ןיא 7

 ןופ ןעמָאנ םעד ןבעגעגנָא טשינ רעביירש עשידיי עסיורג

 ןועמש יו ױזַא .קיניזטסוװַאב ץנַאג סָאד ןוא גרעבנעסייוו .מ .י

 קיטסײג ַא רעמכָאנ יקסװַאשרַאװ רזוע זיא ,קישטנָארָאה

 ןופ ,"לטעטש, ןופ רבחמ םעד ,גרעבנעסייוו .מ .י ןופ דניק

 ןיא גרעבנסייוו זַא ,ןגָאז לי ךיא ,"םינב יד טימ עטַאט;

 ענייז ןיא שירעלָאמ רעמ --- יקסװַאשרַאװ ןוא שיטסַאלּפ רעמ

 -רַאי טרעדליש "סרַאלגומש. יד ןיא .ןעגנורעדליש

 ןעמ יװ רעדָא ,ןשטנעמ-סקלָאפ עיור ,עטסָארּפ יד יקסוװוַאש

 ןבָאה ייז ביוא סָאװ ,יד ,סעקַאטסָארּפ יד ,ןליוּפ ןיא ייז טפור

 .ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש סע ייז ןבָאה ,רדח ןיא טנרעלעג סעּפע

 קידנביירש ,רעקיטירק-רוטַארעטיל עשיווטיל יד ןופ רענייא

 -ליש יקסװַאשרַאװ זַא ,טרעלקרעד ,ןַאמָאר ןקיזָאד ןרעביא

 ןרָאא יד ןיא עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ טייצ יד טרעד

 ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ךיז טָאה סע ןעוו ,35

 טּפַאכעגנײרַא ,ןדיי עשיסקָאדָאטרָא עמורפ יד ןשיוװצ וליפא

 .עיצַאזילַארָאמעד יד

 ,דיי םענייש ןופ לַאפ רעד .םעד ןיא טשינ תמא רוּפש ןייק

 -כעט ענייש ענייז ןצונסיוא ליוו רעכלעוו ,תיבה-לעב םעד

 ןעמוקַאב וצ ידכ ,טנַאדנעמָאק ןשטייד םוצ ןקיש ייז ןוא רעט

 ףעשעג טנעקעג טָאה ,ףיוקנײא-ץלַאז ףיוא עיסעצנָאק ַא

 סע .לַאפ-סמַאנסיוא רעשילרעטסיוא ,רעשיגַארט סלַא רעבָא

 עשידיי עקידובכב .טייצ עכעלרעדיוש ַא ןעוועג טלָאמעד זיא

 ןעגנַאגעגסיוא טושּפ ןוא הסנרּפ יד ןריולרַאפ ןבָאה סעילימַאפ

 ןטלַא םעד ןבילבעג יירטעג םעטָא ןטצעל ןזיב ןוא ,רעגנוה ןופ

 ךיז ןבָאה סעידעגַארט עליטש לפיוו .רעגייטש-סנבעל ןשידיי

 ןיא סעילימַאפ עשידיי עשיטַאבעלַאב יד ןיא טליּפשעגּפָא

 ןעװעטַאר וצ ,יירעלגומש וצ ןפרָאװעג ךיז טָאה ןעמ ? ןליוּפ

 .ןבעל סָאד

 -ליש ןברַאפ עקיטפַאז ,עקרַאטש טימ ,ןכירטש עטלוב טימ

 .עילימַאפ ןייז טימ לטנאפ ןַאמרוּפ םעד יקסווַאשרַאװ טרעד

 רעלוגער טלגומש רע ,רעלגומש רעקיעפ ַא ןעוועג זיא לטנאפ

 ַא ,טלַאטשעג עטסָארּפ עוויטימירּפ ַא זיא רע .עשרַאװ ןייק

 טימ ןסיירטימ ךיז טזָאל רע ןעוו ,ךעלרעפעג זיא ןוא ףוג-לעב

 רע רָאנ יוװ זַא ,טסליוו יקסװַאשרַאװ רָאנ .טנעמַארעּפמעט ןייז

 ןטמיוצעגמוא ןייז טימ ןכָארקרַאפ טייוו זיא רע זַא ,טקרעמַאב

 רעד .ןסיב-סנסיוועג רע טָאה ,סעכ ןייז ךרוד ,טנעמַארעּפמעט

 זױלב טשינ שטנעמ םעד טעז יקסװַאשרַאװ רעלטסניק

 ןויטימירּפ ןקיזָאד ןיא טעילט המשנ יד .ךעלרעסיוא

 -סיימ סרעדנוזַאב .סיוא טשינ ךיז טשעל יז ,טנעמַארעּפמעט
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 ,רעדניק סלטנאפ יקסװַאשרַאװ זדנוא טרעדליש טפַאהרעט

 ןופ ןעמוקַאב רעדניק יד .עקרוא םעניילק םעד ןוא לדנעמ

 ןוא .לחומ ץלַא ןטַאט םעד ןעמ זיא ךָאד ,ּפעלק לָאמטּפָא ןטַאט

 -רסומ ךיז לדנעמ טעוו  ,רַאפעג ַא ןעָארד ןטַאט םעד לָאז

 ךעלריטַאנ .עטַאט ַא טביילב עטַאט ַא .םיא ּרַאפ ןייז שפנ

 סנַאמ ןופ טדייל עכלעוו ,רעטומ יד ךעלטרעצ לדנעמ טביל

 - ַאב ןוא טנעמַארעּפמעט ןשירעגעלש .,טייקזייב ,ןטײקבָארג

 ןיא דיירפ עקיצנייא יד ,רעדניק יד רעּפרעק ריא טימ טציש

 רע םגה ,ןעמַאמ רעד ןופ טנשריעג ךס ַא טָאה לדנעמ .ןבעל

 ןייז ןיא ןוא ץרַאה ןייז ןיא .רעטָאפ םוצ ךעלנע שיזיפ זיא

 -טרעצ עקיזָאדיד .טייקכעלטרעצ ךס ַא ןגרָאברַאפ זיא המשנ

 טזייו ַאשטַאנ עקטוטיטסָארּפ יד ןעוו ,ףיוא טכַאװ טייקכעל

 -רעביא ןוא טייקיצרַאה ,עביל עקיטכירפיוא ריא סיױרַא םיא

 .טייקנבעגעג

 יװַא טקנוּפ ָאד ךיז טזייו יקסוװוַאשרַאװ רעקיריל רעד

 -ירפ עקיזָאדסָאד .יקסוװוַאשרַאװ טסילַאער רעד יװ ,קרַאטש

 ןליפעג-סעביל עקיטכירפיוא ,עקיצרַאה ןופ ןכַאװפיוא-סגניל

 עטסנייפ יד טימ טבעוװעגכרוד זיא ןאשטַאנ וצ ןעלדנעמ ןופ

 טוג ױזַא .רענעט עטסטַאקילעד עטסלעטבוס יד טימ ,םידעפ

 רעד ייב יו ,לדנעמ ןלופטנעמַארעּפמעט-שימרוטש םייב יװ

 -שטנעמ יד רעלטסניק רעד טקעדטנַא ,ַאשטַאנ עקטוטיטסָארּפ

 ןגעק טקינײרמוארַאפ ,טקיניײּפעג טרעוװ סָאװ ,המשנ עכעל

 -סנבעל עלַאיצָאס עלַאמרָאנמוא ןופ ןברק ַא -- ןליוו ריא

 ןזָאלרַאפ ,ףוס םייב ,טעװ לדנעמ ןעװ ןוא ,ןעגנוגנידַאב

 .עמַארד ענעגרָאברַאפ עליטש ַא םעד ןיא ָאד זיא ,ןַאשטַאנ

 .רעלטסניק רעתמא ןַא זיא ,גרעבנסייוו יו ךיילג ,יקסווַאשרַאװ

 סָאד טעװ רע זַא ,ןזייװַאב זדנוא ליוו רע סָאװ םעד ץָארט

 -יטסילַאירעטַאמ ,רעשיזיפ רעצנאג ריא ןיא ןרעדליש ןבעל

 ,ןשטילגוצסיוא ךיז טכייל זיא סע ווו ,טײקטעקַאנ רעיור ,רעש

 .רעלטסניק ַא קידנעטש רעבָא רע טביילב

 ענעגיווועג ,עזיצערּפ ךרוד ,ײרעלָאמ-ןייפ עקיזָאדיד טָא ןוא

 ,ןעמענוצּפָארַא טשינרָאג ןוא ןבענוצוצ טשינרָאג ,רעטרעוו

 רעכלעוו ,עקדוא םעניילק ןופ גנורעדליש רעד ןיא רע טזייוו

 לענש ךיז טקעװ ,קידנזיורב ןוא שַאר ךעלנעמ ךיז טלקיװטנַא

 -קידנרעק םעד ןרעדנוװַאב ריא טעוװ ןַאד ןוא .שיטָארע ףיוא

 -עמַאמ ןשילוּפ ןכייר-שירעדנעוװשרַאפ ,ןקיטולבלופ ,ןקיטּפַאז

 ,גָאלַאיד ןכעלמיטסקלָאפ ןופ רעביוצ ןדנסיירטימ םעד ,ןושל

 ןוא תוללק עטסכעלרעפעג יד ןוא ןקורדסיוא עכעלטרעצ יד

 עשילױּפ סָאד ןעמַאוצ ךיז ןסקַאװ סע יװ ןוא ; תומרח

 ןשידיי ןיא שיליוּפ רעד טגנילק'ס קיטכיר יװ ,ןשידיי ןטימ

 זיא סָאװ ,רעד רָאנ ןוא ,שרעדנַא טשינ ןוא ױזַא טָא ,ליומ

 ןיא ןענעק טעװ ,טכַארברַאפ טנגוי ןייז ןוא ןריובעג טרָאד

 רעד ןופ קרעוװרעטסיימ עקיזָאדסָאד ןצַאשּפָא סָאמ רעלופ רעד

 ןוא רעסיורג ןייז זַא ,רעכיז ןיב דיא .רוטַארעטיל רעשידיי

 ענייז עלַא טימ טָאה סָאװ ,טנַאלַאט רעשיטסילַאער סיואכרוד

 -עג ליפ טָאה ,דרע רעשיליוּפ רעד ןיא טקעטשעג ןעלצרָאװ

 -ַּפָא גנַאל וצ ןרָאװעג ריא ןופ זיא רֶע סָאװ ,םעד ןופ ןטיל
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 רעד ,קיטסַאלּפ יד ,ןברַאפ עקיטפַאז ,עקרַאטש יד .ןסירעג

 ןייז ןיא טסַאלברַאפ גנונעכייצ רעכעלקירדסיוא ,רעוויסערּפסקע

 -ליש עקרַאטש עסיוועג טרָאד טניפעג ןעמ םגה ,?טייצ-טינש,

 יקסװַאשרַאװ רזוע טימ עמַארד ענעגרָאברַאפ יד ,ןעגנורעד

 -מַאזנייא ,ןגָאז ןעק ןעמ ,טײקטרעדנוזעגּפָא ןייז ןרָאװעג זיא

 עשירעפמעק ןייק . ןעװעג טשינ זיא רע .זירַאּפ ןיא טַײק

 סָאװ ,רעלטסניק רעכעלדניפמע ,רעטרַאצ ַא ,ךוּפיהל ,רוטַאנ

 -רַאפ רָאנ ,גנוקיטומרעד ןייק ךיז םורַא קידנעניפעג טשינ

 .ןרָאװעג ןגיוושרַאפ רע זיא ,טייקיטליגכיילג ,טרעק

 .מ .י ןופ טסנידרַאפ םעד ןצַאשּפָא טציא ןעמ ןעק רַאפרעד
 רעד ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיא סע ןכלעוו קנַאדַא ,גרעבנסייוו

 ,רע יװ רעכלעזַא .יקסװַאשרַאװ רזוע ןופ טנַאלַאט רעלעניגירָא

 .הביבס רעשירַארעטיל רעדנכעדּפשטנַא ןַא ןיא זיולב ןפַאש

 ךיא ןעוו ,1925 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ךיז טכוד רימ

 רענעדיײשַאב יו רעמ ןייז ןיא גרעבנעסייוו .מ .י טכוזַאב טָאה

 ןיא סע .עשרַאװ ןיא סַאג ענלַארָאטקעלע רעד ףיוא גנוניווו

 םייב ןענַאטשעג זיא גרעבנסייוו .רעטניוו רעטלַאק ַא ןזעוועג

 רע .רעייפ טכַאמעג ץלָאה ךעלקיטש עניילק טימ ןוא ןוויוא

 ןטַארעטיל ןיא זַא ,טניירפ ַא ןיב ךיא זַא ,טסווועג טוג טָאה

 ןיב ךיא וװ ,12 עקצַאמָאלט ףיוא ןיײרַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא

 םיא ךיא בָאה ,רעדילגטימ עטסגניי יד ןופ רענייא ןעוועג

 -געק ןוא .רענגעק ענעסיברַאפ ענייז ןגעק טקידייטרַאפ דימת

 ַא טריפעג ךָאד טָאה רע .גונעגרעביא טַאהעג רע טָאה רענ

 רעד ןיא "סעקַאװטיל, יד טימ : ןשטנעמ טלעוו ַא טימ ףמַאק

 דַאּפ טלוק םענעבירטעגרעביא ןטימ ,רוטַארעטיל רעשידיי

 רעקיטכעמ רעד טימ ,ןענַאמָאּפַארג עסיוועג טימ ,שַא םולש

 -עייל םעד ,םיא טיול ,טשרעהַאב עכלעוו ,עסערּפ רעכעלגעט

 -ַאילבעגּפָא ןַא טימ ,סקווו ןלעטימ ןופ ןעוועג זיא רע .רענ

 יד ןופ רענייא יװ ױזַא ןעזעגסיוא רע טָאה ,טכיזעג טעוועק

 יד ןזָאלרַאפ טכַאניב טעז ןעמ סָאװ ,ןטלַאטשעג עָארג

 טײלָאװ וד ןעוו .גָאט-סטעברַא ןרעווש ַא ךָאנ ןקירבַאפ עסיורג

 ,טביולגעג טשינ לָאמנייק וטסלָאװ ,סַאג רעד ףיוא ןפערט םיא

 ןַײז טימ שטנעמ רעטושּפ ,רענעדײשַאב רעקיזָאדרעד זַא

 -ַאב טשינרָאג טימ ךיז טנכיײצַאב סָאװ ,ןעזסיוא ןקיטעמוא

 עטסערג יד ןופ רעניא זיא ,עסַאמ רעד ןופ סיוא רעדנוז

 -פיוא ךעלדניײרפטסַאג רעייז רימ טָאה רע .רעביירש עשידיי

 ךיא .םיא וצ ןעמוקוצניירַא רעטפָא ןטעבעג ךימ ןוא ןעמונעג

 .טלעוו רעד ןיא םַאזנייא זיא רע יװ טליפרעד בָאה

 טכַארברַאפ טָאה ,עשרַאװ ןזָאלרַאפ ןכָאנ ,יקסוװַאשרָאװ רזוע

 ,זירַאּפ ןייק ןעמוקעג ןוא ןָאדנָאל ןיא ,ןילרעב ןיא טייצ ַא

 ץרּפ ןעװעג זיא עטסמיטניא ןוא עטסעב ענייז ןופ רענייא

 ,ץנעדנָאּפסערָאק ןיא ןענַאטשעג זיא רע ןכלעוו טימ ,שיקרַאמ

 .עשרַאװ ןייק טרעקעגמוא ךיז טָאה ,שיקרַאמ ,רע יו םעדכָאנ

 ןעװעג זיא זירַאּפ ןיא עגַאל עלעירעטַאמ סיקסווַאשרַאװ

 םיא טגרָאזַאב ןעוועג ןענעז טניירפ ענייז ןוא ערעווש ַא רעייז

 .ןפלעה וצ

 טעטש יד רעביא ןרָאפעגמורַא טלָאמעד זיא שיקרַאמ ץרּפ



 -עטכיד ,ןטַארעפער ענייז טימ ןליוּפ ןיא ךעלטעטש ןוא

 בָאה ךיא .הגרדמ רעכיוה רָאג ַא ןופ סעיצַאזיװָארּפמיא עשיר

 -ַאב ,עקידריווסנביל עכלעזַא ןפָארטעג ןבעל ןיימ ןיא קינייװ

 רעגנוי ַא יו ןייש ןעוועג זיא רע .ןשטנעמ עגניי עדנרעביוצ

 -שימטיר ,רעקנַאלש ןייז טימ ,רָאה טנירּפושט ןייז טימ ָאלָאּפא

 -רַאפ םיא ןיא ןזעװעג ןענעז ןעיורפ עלַא .רוגיפ רעמַאזגיוב

 ערַאבדײשעצמוא ןעוועג ןענעז שטיװַאר ךלמ ןוא רע .טביל

 עשרַאװ ןזָאלרַאפ ךיא בָאה רעטעּפש רָאי ייווצ טימ .טניירפ

 ךיז טָאה רעוװ .1927 רָאי ןיִא סע זיא ןזעוועג .דימת ףיוא
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 -רַאו רזוע ןופ ןלָאמעג ,לטעטש שיזיוצנַארפ ַא ןופ לערַאװקַא

 .שיזיוצנַארפ ןיא ןזרעפ ענעגייא טימ יקסווַאש

 ,ןברוח םעד ,קילגמוא ןכעלרעדיוש םעד ןלעטשרָאּפ טנעקעג

 עניימ ,ןרעטלע עניימ ,עשרַאװ ערעייט ןיימ ,םייה רעזדנוא זַא

 ןוא רעליּפשיוש ,רעלטסניק ,ןטסילַאנרושז ,רעביירש ,טניירפ

 -רַאפ לָאמַאטימ לָאז ץלַא סָאד זַא ,ןדיי-סקלָאפ ערעייט םתס

 .עניימ המשְנ ,סניימ ץרַאה ,עשרַאװ ,ָא ,ןלױּפ ,ָא .ןדניווש

 ! ןביולג טנעקעג סע טָאה רעוו

 ,ךיא יװ ױזַא ,טבעלעג דימת יקסװַאשרַאװ טָאה זירַאּפ ןיא

 -געמוק ,רעלטסניק עשידיי ןופ זיירק ןיא ,סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא

 יד ןשיװצ .זירַאּפ ןשידיי ןטימ גנודניברַאפ ןיא ןטלעז קיד

 ןטפַאשלעזעג עשידיי יד ןוא סַאנראּפנָאמ ןופ רעלטסניק עשידיי

 יד ןיא ,סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא םגה ,טנורגּפָא ןַא ןעוועג דימת זיא

 ןפָארטעג לָאמ ליפ ןעמ טָאה ?םָאד, ןוא "לָאּפוק,, ןעעפַאק

 דוד ,רואינש ןמלז ,שַא םולש יוװ .דעביירש עטנַאקַאב עשידיי

 -דַאװ רזוע רעבָא .רעוװָאקירעשט ,ינרַאשט לאינד ,ןרָאהניײא

 .רימ טנייש ,ןטייוורעדנופ ןטלַאהעג יײז טימ ךיז טָאה יקסווַאש

 -לעהרַאפ יד ןעװעג ןענעז סע ױזַא יװ טשינ ךיֹוא ךיא סייוו

 סעּפע ָאד זיא ןעועג .ׁשֵא םולש ןוא םיא ןשיװצ ןשינעט

 -עגּפָא ןייז טימ ןיקסוװוַאשרַאװ ןיא ,רימ ךיז טכוד ,לופתודוס

 .רוטַאנ רענעסָאלש

 ןוא שטיװַאר ךלמ ךָאנ ןעוועג ןענעז טניירפ ענייז ןשיווצ

 טגעלפ רע רָאנ יװ רעטצעל רעד .גרעבמָאנ סרעדנוזַאב

 טַאהעג טרָאציז ןקידנעטש ןייז רע טָאה זירַאּפ ןייק ןעמוק

 .יקסװַאשרַאװ טימ ןעמַאזוצ ,רימ יװ ,סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא

 ןעװעג זיא טײקנכָארבעצ רעשיזיפ ןייז ץָארט גרעבמָאנ

 -עג ,דיירפ-סנבעל טימ ,גנוגעװַאב טימ ,ןבעל טימ לופ

 ,טנגוי יד טַאהעג ביל טָאה רע .ץיוו ןוא רָאמוה טימ טלדורּפש

 ןופ ערטסַאילַאכ עשירעלטסניק עלַאנָאיצַאנרעטניא עגנוי יד

 ,טײקמַאזנייא רעד רַאפ דחּפ ַא טַאהעג טָאה רע .סַאנרַאּפנָאמ

 ףדיי עקידהדוחשהרמרַאּפ ,עטביוטשרַאפ עטלַא יד רַאפ

 .ןיקסװַאשרַאװ רזוע טַאהעג ביל רעייז טָאה גרעבמָאנ

 וצ ןביולרעד טייהנגעלעג רעד ייב ָאד ךָאנ רימ לעװ ךיא

 רעייז ןשַא םולש טימ ןזעוועג ןיב ךיא .דָאזיּפע ןַא ןלייצרעד

 -ַאנ ,ץלַא  זירַאּפ ןייק ןעמוק ןיימ רַאפ ךָאנ טעדניירפַאב

 רעסיורג רעזדנוא לייוו ,טסנוק ןופ ןדָאב ןפיוא ,ךעלריט

 רעד טימ ,טסנוק טימ טריסערעטניא דימת ךיז טָאה רעביירש

 זיא רע זַא ,ןגָאז זומ ךיא .רענרעדָאמ רעד טימ יװ ,רעטלַא

 טּפָא געלפ ךיא .טסנוק רַאפ ךעלדניפמע ךעלנייוועגרעסיוא

 טשינ ,לימע יר ,יוולעב לפרעד םעניא ,עליוו ןייז ןיא ןעמוק

 ןופ ייזומ רעניילק ַא ןעוועג זיא זיוה ןייז .זירַאּפ ןופ טייוו

 -ליב עלופטכַארּפ ןוא ןקיטנַא ענעטלעז ןופ ,טסנוק רעשידיי

 ,ףיײטשּפע ,סעקנעמ ,גנילסיק ,ןיקסאפ ,ןאטיוועל ןופ רעד

 -דיישעצמוא ןייז .ַא .א ,אבלענאק ,ָארַאסיּפ ,קאז ןעשזיוא

 ןוא רעקיצרַאה ַא ,ןָאסלדנעמ ריאמ ןעוועג זיא טניירפ רערַאב

 .ןיקסווַאשרַאװ ןופ טניירפ ַא ךיוא ,שטנעמ רעביל

 -גייא ןיקסװַאשרַאװ רזוע ןוא ךימ שַא םולש טָאה לָאמנייא

 ןופ לקניוו ןיא ,ףוקריס ןַארָאטסער ןיא גָאטימ וצ ןדַאלעג

 ןיא ןעוועג זיא רע .סַאנרַאּפנָאמ יר ןוא סַאנרַאּפנָאמ רַאװלוב

 רָאּפ ַא ןעקנירטסיוא ןכָאנ .טגיילעגפיוא טוג רעייז ביױהנָא

 טימ .טרעדנעעג גנילצולּפ ׁשֵא ךיז טָאה ,ןייוו ךעלזעלג

 *רַאװ רזוע וצ טעדנעװעג ךיז רע טָאה ןגיוא יד ןיא ןרערט

 טייז ,יקסװַאשרַאװ רזוע טניירפ, לחומ רימ ייז, : יקסוװַאש

 טכעלש טּפָא בָאה ךיא .רעביירש עשידיי לחומ עלַא רימ

 "רַאה יד ,יטְקידניזֶעג ְבָאה ךיא ,רֶעביירש עֶשיִדיי טלדנַאהַאב

5 



 םולש ןופ יורפ עלעדייא ןטלעז ןוא עכעלטניײרפטסַאג ,עקיצ

 ,רערעייט ,םולש., .ןקיאורַאב וצ ןַאמ ריא טימַאב ךיז טָאה שַא

 ןעמ ןוא לַאקָאל םענעּפָא ןַא ןיא ךָאד זיא ןעמ ,ךיז קיאורַאב -

 ןוא טקיאורַאב ׁשַא םולש ךיז טָאה ךעלדנע ."זדנוא ףיוא טקוק

 ףַארָאטסער םעד ןזָאלרַאפ קיטעמוא לסיבַא רימ ןבָאה עלַא

 -רעדיוש ןקיזָאד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ רָאי רָאּפ עטצעל יד

 רעד יב טעברַאעג יקסװַאשרַאו רזוע טָאה גירק ןכעל

 ווו ,ווָאנבוד ןועמש ןופ ןעמָאנ ןפיוא עידעּפָאלקיצנע רעשידיי

 ןפיוא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוװעג ןיב ךיא ךיוא

 -גע יד .עטכישעג-טסנוק רעשידיי ןוא רענײמעגלַא ןופ טיבעג

 דעכלעוו ,ןָאדנָאל רעקורד םייב טקורדעג ךיז טָאה עידעּפָאלקיצ

 ַא ןרָאװעג יקסװַאשרַאװ רזוע ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ,זיא

 -ַאב ,רעלטסניק עשידיי ןופ רעדליב טפיוקעג ,רעלמַאז-טסנוק

 סחנּפ רעלָאמ םעד טניירפ סיקסװַאשרַאװ ןופ סרעדנוז

 טעמכ יקסװַאשרַאװ ךיז טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא .ןעמערק

 רעבָא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד טימ טדיישעצ ןצנַאגניא

 ,רעלטסניק-סַאנרַאּפנָאמ יד טימ טעדניירפַאב ןעוועג דימת

 םוצ ךעלרעדירב ןדַאלוצנייא םיא טַאהעג ביל ןבָאה עכלעוו

 ןגנַאל ַא ךָאנ ,טנוװָאניא סעדנוזַאב ; לזעלג ַא ףיוא "קניצ,

 ןרעװו רע טגעלפ לזעלג ןכָאנ .יירעקורד רעד ןיא טעברַא גָאט

 עקיציוו ,סַאּפש טכַאמעג ,טמיטשעג שיטסירָאמוה עלעסיבַא

 .ערטסַאילַאכ רעסַאנרַאּפנָאמ רעד רעביא ןעגנוקרעמַאב
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 ,זירַאּפ ןזָאלרַאפ 1941 ןיא יקסוװוַאשרַאװ טָאה ,עלַא רימ יו

 היירקנַארּפ ןיא רעטרע ענעדישרַאפ ןיא טרעגלַאװעג ךיז
 ןופ עגַאל יד .ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ ערעווש ןיא לָאמטּפָא

 .עטלפייווצרַאפ ַא ןעוועג ןײמעגלַא ןיא זיא רעדירב ערעזדנוא

 וצ ךיז רעטרע ענעסעזעגנײא-טלַא יד ןופ קידנפיולטנַא

 -רַאפ ןעמ טָאה ,ָאּפַאטשעג רעד ןופ לגענ יד ןופ ןעװעטַאר

 .קע ןופ ןעלטימ יד ןוא גנוקיטפעשַאב עלַאמרָאנ יד ןריול

 עשידיי ןופ עגַאל יד ןעוװעג זיא רעווש רעדנוזַאב .ץנעטסיז

 -קעלעטניא ערעדנַא ןוא רעלטסניק ,ןטסילַאנרושז ,רעביירש

 טשינ ןיקסווַאשרַאװ ןעמ טָאה ,ךיז טגערפ ,סָאװרַאפ .עלעוט

 טימ טזײּפשעג זדנוא ןעמ טָאה רַאפרעד ?עזיוו ןייק טקישעג

 ַא ךעבענ .עקירעמַא ןייק סעזיוו ןופ ןגָאזוצ עשיטסַאטנַאפ

 ַא ןטישַאב וצ ףיוא טכַאמעג עילַאק טלעג טימ ןגעמרַאפ

 -מוא רעד .ןגָאװצ ,סעמַארגעלעט טימ ןשטנעמ טימ טלעוו

 .טסנְרע ןעמונעג טנעמָאמ ַא סע טָאה עקרָאיװעװ רעכעלקילג

 ןַײק ןכָארקרַאּפ טַאהעג טלָאמעד זיא יקסוװוַאשרַאװ רזוע

 געט ןצפופ םיא ןבָאה ןשטייד יד ווװ ,םיור ךָאנ ןַאד ,זוילקָאװ

 ,טריטסערַא 1944 ןיא עטריאילַא יד ןופ טירטניײרַא ןרַאפ

 טשינ ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ץיוושיוא ןייק טריטרָאּפעד

 .תועידי םוש ןייק םיא ןופ ןַארַאפ

 עטסעב ערעזדנוא ןופ םענייא ןופ לַאזקיש רעכעלרעדיוש

 .רעלעטשטפירש



 ןַאמגַאװ .י

 יקסוואשראוו רזוע ייב םזילאער רעד

 יקסווַאשרַאװ רזוע זיא 1919 ןופ גנילירפ ןיא יוװ קנעדעג ךיא

 ,טסיירד טשינ ,קידוװעמעש ןוא ןגרעבנעסייוו .מ .י וצ ןעמוקעג

 -עג זיא גרעבנעסייוו .ןעגנופַאש עטשרע ענייז טנעיילעגרָאּפ

 עטערומשזרַאפ יד טימ טקוקעג ,ןוויוא םענלכַאק םייב ןסעז

 ןוא טנַאװ רעקידרעביאנגעק רעד ןופ גנוטכיר ןייא ןןיא ןגיוא

 -רַאװ ןעוו .טײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ טרעהעגוצ ךיז

 -פיוא ךיז גרעבנעסייוו טָאה ,ןענעייל טקידנעעג טָאה יקסווַאש

 קע ןייא ןופ ןענַאּפש ןעמונעג ןוא ,רעטלַארטשעצ ַא ,טלעטשעג

 ןגניי םוצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא לָאמַאטימ .ןטייווצ םוצ רעמיצ

 ןוא רערעכיזמוא ןַא ןסעזעג ץלַא ךָאנ זיא רעכלעוו ,רעביירש

 ןוא לסקַא ןייז ףיוא טנַאה ַא טגײלעגפיורַא ,רעטסיירד-טשינ

 ! טביירש ,ןַאמרעגנוי -- : טקַאהעגּפָא ןוא ץרוק טגָאזעג םיא

 ..+'!טנַאלַאט טָאה ריא ! טביירש רָאנ

 ןיא טנעקרעד ךיילג שוח ןפרַאש ןייז טימ טָאה גרעבנעסייוו

 -יירש-עזָארּפ ןשידיי ןקיגָאװ ןקידנעמוק םעד ןיקסווַאשרַאװ

 רע .טומ ןבעגעגוצ םיא ןוא ןעוועג ברקמ םיא טָאה ןוא רעב

 סיקסווַאשרַאװ גַאלרַאפ ןייז ןיא ןבעגעגסױרַא 1920 ןיא טָאה

 יַאב ךיז טָאה רבחמ רעד ןכלעו טימ ,"סרַאלגומש., ןַאמָאר

 .טלעוו רעשירַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טכַאמעג טמיר

 עשיריי סָאד יקסוװוַאשרַאװ .ע טרעדליש "סרַאלגומש, ןיא

 -טלעו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןליוּפ ןיא לטעטש

 טינשּפָא ןַא טנווייל ןטיירב ַא ףיוא טלָאמ רבחמ רעד .המחלמ

 -עלדירפ רעד רַאפ ןגלָאפ עקירעיורט יד ןוא המחלמ רעד ןופ

 ןיא לטעטש עשידיי סָאד זדנוא טזייוו רע .גנורעקלעפַאב רעכ

 -רעזייא םעד ָאד ןליפ רימ .םזיגַארט ןייז ןיא ןוא לגנַארעג ןַיז

 סָאוו ,טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשירעקנוי-שטייד רעד ןופ קורד םענ

 טריזילַארָאמעד ןוא טריניאור טעטילַאטורב ריא טימ טָאה

 םעד:טָא ןופ דנַאטשוצ ןקיטסייג ןוא ןשימָאנָאקע-לַאיצָאס םעד

 ןיא גנורעקלעפַאב עטמערָארַאפ יד קידנפרַאװניײרַא ,לטעטש

 ,לדנַאה-לגומש ןקידרקפה ןופ טנורגּפָא

 ןיא ייס ,יקסװַאשרַאװ זדנוא טלָאמ קיטרַאנגײא ץנַאג

 ,"טייצ-טינש,, ןַאמָאר ןקידרעטעּפש ןייז ןיא ייס ,"סרַאלגומש;,

 המהלמ יד סָאװ ,ןעגנולסיירטפיוא ןוא ןגלָאפ עשיגַארט יד

 -צניפ ַא גירק רעד זיא ןיקסווַאשרַאװ רַאפ .ןעוועג םרוג טָאה

 ןוא ןבעל סָאד טריניאור סָאװ ,חוכ רעקידנרעטשעצ ,רערעט

 רע טקוק טײקגרָאזַאב טימ ןוא קירעיורט .תורוד ןופ ןפַאש

 ,רעטנוזעג רעד ןופ טקידיילעגסיוא זיא סָאװ ,לטעטש ןפיוא

 -ילַאק ,טייל עטלַא ןעמענרַאפ טרָא ריא ןוא ,טנגוי רעקיטפערק

 .ענעזָאלרַאפ יד טעז רע .ןדילַאװניא ןוא ןטַאּפָאכיסּפ ,סעק

 ,ןוז ַא טלעפ ייז ןופ רעדעי ןיא ,תוחּפשמ עמערָא ןוא עזָאלפליה

 -עג שיגַארט ןבָאה סע .ןכָארבעצ זיא ץלַא ןוא ןתח ַא ,רעטָאפ ַא

 סעיציזיווקער יד ,ןפיולטנַא סָאד ,סעיצַאוקַאװע יד טקריװעג

 ענעכָארבעצ ,עטנלע ליפיוזַא ןופרעד ןוא ,טיײקיזָאלמיײה יד ןוא

 .ןבעל קיאור ,לַאמרָאנ ַא ךָאנ ןעקנעב סָאװ ,ןשטנעמ

 ןסלוּפמיא עשירעלטסניק יד זַא ,ןגָאז טנעקעג טלָאװ ןעמ

 ךרוד ןיקסווַאשרַאװ ןיא טזיורבעגפיוא ןוא טקעוורעד ךיז ןבָאה

 -רעד ןוא ףיט יוזא טָאה רע עכלעוו ,ןשינעעשעג-המחלמ יד

 קרעװ ענייז ןיא טעז ןעמ .טבעלעגרעביא קידנרעטיש

 -עג-סנבעל ,"טייצ-טינש., ןיא ייס ןוא ?סרַאלגומש,, ןיא ייס

 ןוא טייקכעלקריוו רעד ןופ סעיּפָאק עשירעלטסניק ןוא עיירט

 .עכָאּפע רעשירָאטסיה רעסיורג ַא ןופ ןטנעמוקָאד עקיביײא

 ,ילסװַאשרַאװ טייגרעד הגרדמ רעשירעלטסניק רעכיוה ַא וצ

 ערעייז טימ ןשזַאנָאסרעּפ יד קורדסיוא םוצ טגנערב רע ןעוו

 -עד ךיוא ןוא ןעגנולדנַאה ןוא ןכירטש-רעטקַארַאכ עטעליוב

 .ןשינעעשעג עלַאיצָאס עניימעגלא יד טלָאמ רע ןעוו ,טלָאמ

 סיורא יקסווַאשרַאװ טזייוו שזַאּפיט ןייז ןופ גנונעכייצ רעד ןיא

 זדנוא רַאפ ךרוד ןעיײג סע .טפַארק-סגנוטכַאבָאַאב עסיורג

 ןָאט ןשיּפע ,ןקיאור ַא ןיא ןבעגעג ,רעדליב עטפַאהרעטסיײמ

 טימ ,םזיריל ןטקנעברַאפ ,ןכייוו ַא טימ ןעגנורדעגכרודַא ןוא

 ,גנַאלק ןוא ברַאפ

 סע סָאװ ןיאור םעד טרעדליש יקסוװַאשרַאװ רזוע םגה

 ןשינעעשעג-סגירק עמַאזיורג יד ,המחלמ יד ךיז טימ טגנערב

 עטקעריד יד ,אפוג ןטכַאלש יד טעז ,ןעמרָאפ ערעייז עלַא ןיא

 טימ דקיע רעד ןוא לכ םדוק ךיז רע טמענרַאפ ,ןסױטשנעמַאזוצ

 ,לטעטש ןטרעדורעצ םעד ןיא ןשינעעשעג-דנַאלרעטניה יד

 סיורא טקור רע .ןטקילפנָאק-ןסַאלק טימ ןדָאלעגנָא זיא סָאװ

 ןעלמירד סע ןכלעוו ןיא ,שטנעמ ןעיור םעד טנורגרעדָאפ ןיא

 ןוא ןעמוקייב טשינ ייז ןעק רע סָאװ ,תוחוכ-רוא עטעדליוורַאפ

 ,ןרוגיפ עקיטפערק ןענעז סָאד .ןעיײרפַאב טשינ ייז ןופ ךיז ןעק

 -טפיוה ךיז טמענראפ יקסוװַאשרַאװ .ןּפיט עקיברַאפ ,עטנוזעג

 םוצ זיב יז טריזירעטקַארַאכ ,סעידעגַארט ערעייז טימ ךעלכעז

 .המשנ רעייז ןופ טנורג

 םיא ייב : ךירטש ןלַאיצָאס םעד טשינ טעזרַאפ יקסווַאשרַאװ

 .עלעודיווידניא סָאד קורדסיוא םוצ ךעלכעזטּפיוה רעבָא טמוק

 עטריזינאגרָאזעד ןוא עוװיטקורטסעד-לַאיצַָאס יד ךיוא טעז רע

 קידנענעכייצ .ןעקנעד רעייז ,ןעלדנַאה טרַא רעייז ,ןטנעמעלע

 -טלעוו ןטלּפענרַאפ רעייז זדנוא רע טזייוו ,ןטנעמעלע עקיזָאדיד

 ,םענַאב

 -ריזילַאעדיא סָאד טשינ רימ ןעעז קרעוו סיקסווַאשרַאװ ןיא

 סָאד ָאד ןעעז רימ רָאנ ,רעקיסַאלק ערעזדנוא ןופ לטעטש עט
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 לטעטש סָאד ,ןסַאמ ענשַאּפערָאה יד ,לטעטש עקיאור ,עטסָארּפ

 לגומש ןופ לטעטש סָאד ,ןעטלעּפ ןופ ןוא ןַאמרופ לטנַאּפ ןופ

 טכַאזריארַאפ ,ןגָאלּפ עלַאיצָאס עטסיוװ יד -- טייקיציײג ןוא

 .גירק ןכרוד

 יקסווַאשרַאװ טעדנעוװ ,דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעד ךָאנ

 ןיא סע ןעעז רימ .ןיִהַא רעהעג ןייז ןוא קילב  ןייז

 ,?סרַאלגומש,, ןופ דלעה ןייז טרעדליש רע ױזַא יו ןפוא םעד

 המחלמ רעד ךָאנ ךיז טרעק סָאװ ,עטלעּפ "גנוי ןליווװ,, םעד

 ןיא טלייצרעד עטלעּפ .דנַאלסור ןופ ,לטעטש-םייה ןייז ןיא ,םוא

 וצ ךיז ןרעה סרַאלגומש יד ןוא סעדָא ןופ תוישעמ יד לטעטש

 -סור ןסיורג ןיא ּפָא ךיז טוט סָאװ ,רעדנווװ םעד וצ טפַאגרַאפ

 ןוא; : טימ רע טקידנע תוישעמ ענייז עלַא טעמכ ןוא דנַאל

 זיא "ייז, ייב רָאנ ! קוליח ַאק שינ עמ ךעד יא'ס ,ץע טרעה

 -ַצלַא שטנעמ טַאלג יצ ,רענלעז ,לַארענדעי : סיורג ַאק ָאטשינ

 " ! ךיילג עלַא . . . סנייא

 -רַאװ טָאה ,סעדַא ןופ תוישעמ ענייז ,ןלייצרעד סעטלעּפ

 רע זַא ,ןלָאמעג םערַאװ יױזַא ןוא טפַאהרעטסיײמ ױזַא יקסווַאש

 ,גנורעּפרעקרַאפ עשירעלטסניק ַא ןפַאשַאב ןעטלעּפ ךרוד טָאה

 .ןורכז ןיא טביײלברַאפ טָאװ ,טלַאטשעג טנכייצעג טלוב ַא

 ענייז יקסװַאשרַאװ רזוע טצירק טּפַארק רעסיורג טימ

 ןייז .ןעגנולדנַאה ןיא ייס ןוא ןרוגיפ ןיא ייס ,סעיניל עגנערטש

 -יברַאפליפ טימ ,תורצוא עשירעלטסניק טימ לופ זיא קרעוו

 .סעיצַאוטיס עטנַאסערעטניא ןוא ,טייק

 ,"סרַאלגומש,, ןופ ןרוגיפ-טפיוה יד ליּפשיײיב םוצ רימ ןעמענ

 טימ ודנוא טנעקַאב יקסוװַאשרַאװ סָאװ ,ןעשטַאנ ןוא ןעלדנעמ

 ערעייז ,ןדיירפ ןוא ןדייל ערעייז ןעעז רימ .געוו-סנבעל רעייז
 יד ןיא ןעלדנעמ ייב .עביל עטקעוועגפיוא יד ןוא תוגשה

 ךעלשטנעמ-לַאטנעמיטנעס זיא רע ,טולב סייה טסילפ ןרעדָא

 -ליש קיטּפַאז .ןעשטַאנ וצ ןעגנואיצַאב ענייז ןיא קיצרַאה ןוא

 -רָא-טּפיוה םעד ,ןעלטנַאּפ ,ןַאמרופ לטנַאּפ יקסווַאשרַאװ טרעד

 טערט סָאװ ,לטנַאּפ רעד-טָא : לדנַאה-לגומש ןופ רָאטַאזינַאג

 רַאפ טָאה סָאװ ,קיטע ןוא ץעזעג ןופ ןצענערג עלַא רעבירַא

 ליוייט ןרַאפ וליפַא טשינ ךיז טקערש ןוא ארומ ןייק טשינרָאג

 ,ןטנעמיטנעס יקסוװַאשרַאװ טעװעטנורגרעד םיא ייב ךיוא .ןיילַא

 -נארק רעד תעב .שפנה-ןובשח וצ גנַארד ַא ןוא ןליפעג-הטרח

 -עצ ַא ריט רעד רַאפ רע טייטש ,ןוז ןוא יורפ ןייז ןופ טייהק

 .תוללק ערעטיב טימ אפוג ךיז טלעש ןוא רענעכָארב

 ןיא ךיוא עביל ןופ ןטנעמיטנעס טגָאמרַאפ ןַאמרופ לטנַאּפ

 -רַאפ ןטפַאשנדייל עיור ענייז ןיא .ןטקניטסניא עלַאטורב ענייז

 -שמ ןייז ןוא זיוה ןייז וצ טייקנדנובעגוצ ןייז טשינ רע טסעג

 ,ןגעוו סנטַאט ןיא טייג לדנעמ ,ןוז רערעטלע ןייז ךיוא .החּפ

 ןעשטַאנ טימ ןסיירעביא טשינ ליוו רע .טנעמיטנעס ,ץרַאה טָאה

 םעדכָאנ ,ריא טימ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,סענעצס עלַא יד ךָאנ

 עריא ןגעוו ,טײהנעגנַאגרַאפ ריא םיא טלייצרעד יז יו וליפַא

 -יטנעס ךיז רע טעילוט ,?ריציפָא ןטלַא,, ןטימ ןעגנואיצַאב

 יד ךיוא וליפַא . . . לחומ ריא זיא ןוא ריא וצ וצ לַאטנעמ

 ןטימ יקסװַאשרָאװ טעז סערַאלגומש יד -- ךעלדיימ-ןסַאג
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 קוק סיקסווַאשרַאװ ןופ ךיז טמענ סָאד .גנובעגרַאפ ןופ ליפעג

 -יױטשרַאפ-לַאיצָאס קידנעייז ,עכלעוו ,ןשזַאנָאסרעּפ ענייז ףיוא

 םוצ ןעגנערב ,קיטיינ זיא סע ןעוו ,ןענעק ,ןטנעמעלע ענעס

 עכעלצונ ןרעו ןוא טפַארק עלעודיווידניא רעייז קורדסיוא

 .טפַאשלעזעג רעד ןיא ןשטנעמ

 -ביוו סָאװ ,קימַאניד ַא ךיז טליפ קרעוװ סיקסווַאשרַאװ ןיא

 ,טייקכיירנברַאפ טימ טלקניפ ןוא םטיר ןקרַאטש ַא טימ טריר

 קידנדער טשינ ןיוש .עינָאמרַאה ןוא גנַאלק ןופ ןסנַאוינ טימ

 -עז ,קרעוו ענייז ןיא טלָאמ רע עכלעוו ,רעדליב יד סָאװ ,ןופרעד

 -פָא-טייצ ַאזַא ןוא גנונעגמוא אזא ןופ ןעמונעג סנטסרעמ ןענ

 -יל רעשידיי רעד ןיא גנולגיּפשּפָא רעייז ןבָאה עכלעוו ,טינש

 .ןעמוקַאב טשינ ןיקסוװַאשרַאװ זיב רוטַארעט

 ןוא טירָאלָאק ןרעדנוזַאב ַא ןגָאמרַאפ קרעװ סיקסווַאשרַאװ

 -לעזַא ליּפשייב םוצ טמענ .ןפיט עטריזיליטס-טפַאהרעטסיײמ

 ,רעכַאמ-ןפנָארב רעד הנוי קחצי יוװ סרַאלגומש ןופ ןרוגיפ עכ

 טַימ ןוא ,ןבָאה טשינ רעמ הסנרּפ עכעלרע ןייק רָאג ליוו סָאװ

 -בַאּפ םייהעג ןייז ןיא ןוטעגניירַא רע זיא ןבעל - ןוא -בייל

 רעד . . . ןעמ טעברַא רעטצניפ רעד ןיא טכַאנייב,,) לקיר

 -ץלּפָארק . . . זײװנּפָארט לרערליק ןכרוד טעּפַאק ןפנָארב

 -רעד רָאנ . . . טלעטשעגנייא וטסיב טונימ עדעי ןוא . . . זייוו

 טוט ..'שטנעמ, ַא וטסיב -- קיטרַאפ טרעוו'ס זַא רַאפ

 סעּפע . ..ןענופעג יװ זיא ןשָארג רעדעי ןוא ףיוקרַאפ ַא ןעמ

 -ַאד ןוא ענעשעק ןיא ןגיולפעגניירַא ריד סע זיא סנ ַא ךרוד

 ('. .* ןח ןטסטנזיוט םעד יװַא סע טָאה ךרוד

 ןוא ןעלטנַאּפ ןשיוװצ שרדמה-תיב ןיא געלשעג סָאד רעדָא

 -ןפנָארב םייהעג ַא ךיוא טָאה רעכלעוו ,לדיי רעקידלושַאב ןייז

 : לקירבַאפ

 ןעמיקפיורַא ןוז ַא סלדיי ןעזעג טָאה ,ןעמ טדער ,לטעטש;

 רעטכָאט ַא ןפָארטעג טָאה רעטייווצ ַא ןוא : רעטסײמכַאװ םוצ

 ַאזַא ךָאנ לָאמ סעדעי .ןגיטש סטנַאדנעמָאק ןופ ןיײגּפָארַא ענייז

 לָאמַא ןוא ןרעוו טּפַאכעג רעכַאמנּפנָארב ןייא ןיוש טגעלפ טיזיוו

 " , , . ייוצ עצנַאג

 ױזַא זיא ןלייצרעד עיירטעג שירעלטסניק עקיזָאדסָאד טָא

 עטריזיליטס-טרעטײלעג ענייש ַא טגָאמרַאפ ןוא קיטפערק

 .ךַארּפש-סקלָאפ

 -יורג רעד טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ?טרַאלגומש,, ביוא

 -רַאװ קרעוװ עטייווצ סָאד זיא ,עיכיטס רעשירעלטסניק רעס

 וקרַאטש טימ ןעגנורדעגכרוד רעמ "טייצ-טינש., סיקסווַאש

 ןיפ גנוקעלּפטנַא ןַא ,ןעגנורענירעד-המחלמ ךָאנ ןופ קיטייוו

 טָאה ןענַאמָאר עדייב ןיא רעבָא .טלעוו-ןליפעג סיקסווַאשרַאװ

 -עלָאמ ,םרָאפ ןופ טפַאשרעטסיימ ןזיװעגסױרַא יקסווַאשרַאװ

 ןופ תורצוא ןעמ טניפעג עדייב ןיא .גנַאלק ןוא טייקשיר

 עטקיביײארַאפ-ךעלרעדנווו ןוא טייקכעלדליב רעכעלמיטסקלָאפ

 ןשידיי ןטגנערבעגמוא רעזדנוא ןופ ןרוגיפ-סקלָאפ עשידיי

 עקיטכיו יוװ רעבירעד ןביילברַאפ עדייב ןוא ,לטעטש-םייה

 ,רוטָארעטיל רעשידיי רעד ןיא קרעוו



 וטפירש סיקסוואשראוו רזוצ ןופ

 ינוי

 -רַאטּפוה רעד רעביא רעזייהקנירט ןופ סעסַארעט .יד

 ןעיצ סע .טקַאּפעג ןענעז טָאטש לייט ןקידמורד ןופ עירעט

 -מיטרעטלַא ,סנָאגַאװ-טכַארפ ,ןליבָאמָאטױא רעטנזיוט ייברַאפ

 שוריג-ןסַאמ ַא .ןענָאטעיאפ ,סעקשטירב ,סעקירב עכעל

 טנזיוט טרעדנוה ,טכענ ןוא געט טייצ ,ךרודַא ָאד ךיז טביירט

 תויח יו ןפילטנַא סָאװ ,שטנעמ ןענָאילימ ,ןשטנעמ

 רעוו .סיורַא דלַאװ ןטרעקַאלפעגרעדנַאנופ-דליױו ַא ןופ

 ןָאלו ַא טגנילשרַאפ ןוא עפַאק ַא יב ּפָא ךיז טלעטש'ס

 ןטימ עסַארעט רעד ףיוא טציז'ס רע ןוא ; ןייוו ,ריב ,עװַאק

 -קַארַאכ ַא ,רָאי ץנַאג ַא ןופ םינּפ ַא ,רעטכַארטַאב ַא ןופ םינּפ

 ףיוא טציז סָאװ ,םענייא ַאזַא ןופ םינּפ-עסַארעט שיטסירעט

 םוצ רעטציא רע טקוק .טקוק ןוא ןרָאי ןיוש עסַארעט רעד

 -טלעוו עטסטמירַאב יד ךיז טעז'ס וװ ,דליב ןשירעלסיירטפיוא

 .סױרַא ןטנעמַאדנופ יד ןופ ןעגנירּפש ןיא טלַאה סָאװ ,טָאטש

 רעד ,עשעּפעד ַא יװ ,טפיול ןטנַאקַאבמוא וצ ןטנַאקַאב ןופ

 : ןגיוב-תובושתו תולאש

 טרָאפ ןיהוו ? ןגאוואשמ א ? ָאטיוא ןַא ריא טָאה, -= -

 " ריא
 -רַאפ ןיוש ןענעז ןענַאב יד .רעה רערעייט ,סופוצ,, --

 ."?סופוצ ,רעגריב ,סופוצ .טרַאּפש

 -ּפָא ,ןדערוצוצ ךיז טכוז ןעמ ,ךיז טנגעזעג ןעמ

 םינּפ ןטימ טסעג-עסַארעט יד זיולב .ןדערוצנייא ,ןדערוצ

 -יפע רעיינ ַא יװ .ןדערנייא טשינ ךיז ןזָאל רעטכַארטַאב ןופ

 ןופ גוצ ןטרעביפעצ םעד קיטולבטלַאק יז ןטכַארטַאב ,רוק

 יד ןלעװ ? ןפיול סָאװ וצ ? ןפיול .קערשדןענָאילימ

 תחדק ןיא טלעװ יד ןכיירגרעד ןענעק טשינ ןענַאלּפרָארעַא
 ? דלַאװ ןוא דלעפ ןשיווצ

 ףיוא טייטש רעקילבוצ עקיטולבליק עקיזָאד יד ןופ רענייא

 -ירעגיינ-טפַאשטניירפ ןופ גָאט ַא ןעמוקַאב טָאה רע .םיצולּפ

 קנַאדעג רעד ןעור טשינ סעּפע מיא טזָאל לָאמַאטימ .ןטייק

 עכלעזַא ןיא טשינ ךיז רע טזייוו סָאװרַאפ .ןסעלכעמ ןגעוו

 -נאב ןוא ? ןיקסירט וועז ? ץלָאהנייש למורפ ןוא ? ןטונימ

 ,רעיײנ רעד זיא רעקיצרעפ יד ייב ןַאמרעגנוי ַא -- ? דניק

 רעד וצ קיטסַאה טײג רע .רוקיּפע-עפַאק רעלופליפעג

 ןוא ָארטעמ ןופ סױרַא טייג רע .ןַאבדרערעטנוא רעטנעָאנ

 ,ןרָאפעגקעװַא זיא סעלעכעמ .ָארטעמ ןיא ןירַא קירוצ טייג

 זיא ץלָאהנייש .לעטָאה סעלעכעמ ןופ סָאבעלַאב רעד טגָאז

 -רַאפ טייטש ןיקסירט .ןקיטכענ ןעמוקעגמיײהַא טשינ םתס

 ןכָאװ ייווצ ןיוש זיא ? דניקנאב .ןקַאּפ טקידנעעג .; קיט
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 טָאה ןרעטש סרעלעק ףיוא .רעקיליוװיירפ ַא -- עמרַאז;ק ןיא

 .טפַאשטרעלקרַאפ ןופ יישנארט עפיט ַא ןטינשעגנייא ךיז

 רע טָאה ,ץַאלּפ-קילבוּפער ףיוא ןעוועג ןיוש זיא רע לייוו

 רעד ןיא סעיינ ךָאנ ןיײגוצנײרַא ןיוש ןסָאלשַאב סגעוונייאניא

 .ךיק-רעטעברַא

 7? קעװַא ךיוא,, .טשינ ךרָאש ןייל .טּפַאלקעגנָא טָאה רע

 .ןײגקעװַא ןרַאפ לָאמַאכָאנ ןָא טּפַאלק ןוא ךיז רע טגערפ --

 .עקיא ןעוועג זיא'ס .טירט ךיז ןרעהרעד

 .רעלעק ןײרַא טמוק --

 .ןײלַא ןעוועג זיא יז

 ,טשינ ןפיול רימ ,טשינ ןרָאּפ רימ ,ןיינ ? טוט ןעמ סָאװ --

 ,עכַאװש .קעװַא ךָאד ןלעװ עלַא טשינ .קעװַא טשינ ןעייג רימ

 (דָאד טסייוו ריא) ןרָאי טניז ןבָאה סָאװ ,סעכָאלעמלַאב עמערָא

 -- -- ? קעװַא יז ןלָאז ױזַא יו ,ןטעברַא וצ טשינ טכער ןייק

 ,קיטסַאה טמעטָא רעלעק

 עוטַאטס-ןייטש ַא ,תונמאנב ,טניימעג ,עקיא ערעייט --

 ,קעװַא ןענעז עלַא . . .לַאג טימ שטנעמ ןייק טשינ ,ךיא ןיב

 -רַאפ ? ךיוא רימ עקַאט טשינ סָאװרַאפ .סעלעכעמ וליפא

 ? טשינ סָאװ

 -טיא ןיימ'כ ...קלָאפ סָאד ןעמענ לבירַאפ טשינ ןעק'מ,

 ,טייוו ץעגרע ןגָאלשרעד וצ ךיז לזמ טַאהעג טָאה סָאװ ,ןכעל

 ,טנָא'מ יו ,רשפא ..ליעסרַאמ ,ָאדרָאב זיב ,ךיא סייוו

 ענייש ַאזַא ..! ופט -- -- -- עצ ןרעוו עקַאט זירַאּפ טעװ

 . . . לבירַאפ ןייק ןבָאה טשינ יאדװַא ןעמ ףרַאד -- ! טָאטש

 ,ךיק-רעטעברַא ןַא זיא ָאד .ךַאז רעדנַא ןַא זיא זדנוא ייב ָאד

 ."לַאנגיס רעד ןקערשּפָא טשינ טעװ זדנוא ? רעלעק ,תמא'ס

 ? עקיא ,סָאװ ןופ לַאנגיס רעד --

 -- טוט ןופ -- רשפא ,ןשינרעטַאמ ןופ ,קערש ןופ --

 טרעדנוה רָאּפ ַא ןביילב ןלעוו'ס יװ גנַאל ױזַא -- עקיא טגָאז

 רימ ןלעװ גנַאל ױזַא ,עזָאלטעברַא ערעזדנוא --- עזָאלטעברַא

 -- -- -- ןפיוא ןייז ָאד

 . . עקיא ,ריא ? רימ --

 : ןטסָאּפ ןפיוא ןייז ָאד רימ ןלעװ עלַא רימ ! רימ --

 : .טרָאװ ןכעלפייטש ןרַאפ לחומ טייז

 הנידמ עצנַאג ַא רעביפ ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה ןסיורד

 -עגנייא ךיז שטנעמ-עסַארעט רעקיטולבטלַאק ַא טָאה ָאד ןוא

 -ָארדעגּפָא ןייװליט יד ןיא רעיוא-לדנַאמ ַא טימ טכרָאה

 ןיא ןטלַאהעג טָאה יז .עקיא רעד ןופ דייר-גנוטייצ ענעש

 ,טַאלבשיט ןפייא טימרעד טּפַאלקעג ןוא ןעּפ ַא טנַאה רעד

 ףיוא טרַאװ'ס זַא ,טסייוו יז תעשב ןירעליש עגניי ַא יו ױזָא
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 -דנעצ ַא ףיוא ןעוועג יז זיא טלַא .םעלבָארּפ רעווש ַא ריא

 יז זַא .ןייש טשינ .ןסקַאוװעגניילק .ןרעלעק ןופ רעטייוו קיל

 :שּפיה ,עטײײרב-וצ עריא דנַאנוצ ףךיז ןשטיינק ,טדער

 יז טסייה'ס ,ןגייא יד טנפע יז זַא .ןגיוא עטעשטרָאטעגסױרַא

 ַא יװ ,ןּפכל עריא ןעמַאזוצ ךיז ןבלַאפ ,ןרעה ףיוא טרעה

 רעלעק .רילָאק-שיילפ ןופ סעצנָאװ עטיירדרַאפ ,עגנַאל רָאּפ

 -סנבעל ןימ ַא טימ םינּפ עקיזָאד סָאד טקוקעגנָא טָאה

 -לעב : לבמיצ ןפיוא ןעמונעג םיא ןעמ טלָאװ .טיײקיטשרָאד

 טלָאװ ? סואימ עקיא יד זיא -- ןייש עקיא יד זיא ,רבד

 טייצ ןרָאװ .אישק-ץָאלק עטסערג יד ריא רַאפ ןעוועג סע

 יז טגעלפעג רֶצ טָאה ,יז ןעק רע סָאװ ,ןרָאי רוד ןבלַאה ַא

 -דנַאל ַא ףיוא טנגעג ַא ןָא טקוק ןעמ יװ יװַא ןקוקנָא

 -עטָאש ,ךעלרעקיוה ,ךעלעטניּפ ,ךעלעכירטש . . . עטרַאק

 -יױזַא ןבָאה עּפַאמ רעד ףיוא ךעלעגניר ןוא ךעלקיסַאּפ ,ןשינ

 ,רנַאל עכעלקריוו סָאד טרעװ טָאה'ס לפיוו טײטַאב ליפ

 ..רעטניה ָאד טקעטש סָאװ

 -ַאב עטוג ןגעװ סעומש ַא טּפַאכעג ייז ןבָאה ,ךעלריטַאנ

 טָאה רע זַא .רעלעק ,רע יו ,רבח-בלַאה ,טניירפ-בלַאה ,עטנַאק

 ןוא ןזיױה-טרָאּפס ןיא ,ןיקסירט םעניילק םעד טלָאמעגסיױא

 רעוו ןוא םילכ-ךָאק ,שעװ ,לטנַאמ ,ערדלָאק) טעמָאכ ןזיד ַא

 -ייא ןופ דליב עיירטעג סָאד ,ןדלַאה םורַא (ךָאנ סָאװ סייוו

 ךיז עקיא טָאה -- דרָאב רעד ןָא רָאנ ,רערעדנַאװ ןקיב

 ןוא קיצרַאה .ןרערט טימ טשינ רועיש ,טכַאלעגרעדנַאנופ

 ריז ןבָאה עריא ןּפיל יד ןוא טכַאלעג ריא ךיז טָאה שיטָאּפש

 -ירק ןעמונעג יז טָאה ױזַא ןוא .קיסעמ-רעטלָאװ ןגיוצרַאפ

 ןוא רעטכיד ,רעלטסניק : טייל ענייז ןוא ןרעלעק ןריקיט

 רעדנע ! עפַאק ןיא ןבעל ץנַאג ַא ! ךעלשטנעמּפָאק --

 -נַא יז ןטלָאװ ,טגעמעג ייז ןטלָאװ ,טפרַאדַאב ייז ןטלָאװ

 .רעטייוו ױזַא ןוא שרעדנַא ןצנַאגניא ,שרעד

 ןסעזעג קיטולבטלַאק קירוצ זיא רע יװ ,גָאטימכָאנ טעּפש

 רע טָאה עפַאק רענעריווושעג ןייז ןופ עסַארעט רעד ףיוא

 רערעגָאמ ַא .טפַאשטנַאקַאב ענעביוהעגנָא ךיז יד טכַאמעג

 -עג יד ןשיװצ טיירדעג ךיז טָאה רעקיװצ ַא טימ שטנעמ

 רַאפ ךיז קידנלעטשּפָא ,ךעלשיט עקישיור עטצעזַאב-טכיד

 ןוא ,שינעפערט-ןעקנַאדעג ןופ ליּפש ןיא יװ ,סנייא ךעלטיא

 רע זיא ןטרָאד .לשיט סרעלעק זיב ךיז טקורעג רעטייוו

 טָאה ןוא טנעה יד ןבייר ןעמונעג טָאה , ןבילבעגנייטש

 .טציוושעג

 -עג עפַאק ןיא ןרעלעק רַאפ -- ןרעלעק רַאפ טגנערבעג

 ןעק ? תעגושמ ַא טשינ .ירפרעדניא טנייה רע זיא ןעמוק
 עסיורג ַא טָאה רע רָאנ .גוצ רעטצעל רעד זיא'ס זַא ןייז
 רע טָאה ןטפַאשטנַאקַאב עטסטנעָאנ יד ןופ ייווצ .עבַאגפיוא
 ארטסקע .טָאטש רעכעלרעפעג רעד ןופ ןעװעטַארוצסױרַא
 רעטומ יד ,ַאוסנַארפ עדייב .ךיז וצ ןעמענסױרַא ייז ןעמוקעג
 טימ ןעמוקעגטימ ןענעז ! ייז ןציז טָא .רעטכָאט יד ןוא
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 סורג ַא ,אלַאמ-ןעס ןופ יעבעל טקעטיכרַא ןעוועג זיא סָאד

 ו

2 

 -וטש טָאה .טָאטש יד טשינ ןעק רע לייו ,עפַאק ןיא םיא

 . . . גדובסַארטש ןיא טריד

 -- רעטומ יד .טפַאשטנַאקַאב .ןענַאטשעגפיוא זיא רעלעק

 עגנע טימ רָאנ ,ּפיט-םורד ַא ,רעטכָאט יד .טנַאגעלע-ןעמַאד

 .עדנערַא ןיא סעומש םעד דלַאב טמענ עטצעל יד .ךעלעגיוא

 רעד ןבעל .היא וצ קידנקוק טמערעווש טקעטיכרַא רעד

 -ישז, .רעקנַארק ַא קיטנעק ,לריחב סַאלב ַא טציז רעטומ

 ןיווק ַא זיא רע ,טסיה סע ,ןיינ .רעלעק טכַארט ?'ָאלָאג

 רעבָא .רעקיײטּפַארעטנוא : ןטסָאּפ ַא טָאה ,רקיע רעד ןוא

 רעד ןשיװצ .ןַאמָאר ַא : ייוצ יד ןשיװצ קיטנעק זיא'ס

 ַא ןַארַאפ קיטנעק ךיוא זיא רעטכָאט רעד ןוא רעטומ

 טשינ וד ןוא ענייד ןיא טשינ ךיז שימ ךיא : טקַארטנָאק

 ,םיכרד עניימ ןיא

 ןליפַא טָאה רעלעק .טױרב-טנװָא ףיוא עלַא ןעייג יז

 ץטנַאקַאב עשירפ יד רעבָא .,ןעײרדוצסױרַא ךיז טכוזעג

 טאהעג טָאה רע ליײוװ ןוא .ןטלַאהעגנָא ,טגָאזמ יװ ,ןבָאה

 רעבָא . . . ךס ןײק טשינ ! ָא ,טלעג לסיבַא שַאט ןיא

 יד ןיא ץעגרע קנַארפ טרעדנוה רָאֹּפ ַא ןסיוו וצ טוג זיא'ס

 רעד .ענעשעק רעליוה העד ןיא רעדָא ,עלעטייב ןופ ןדלַאפ

 ךָאנ זיא'ס לַײװ .סרעטּפָא טשינרָאג טפערט סָאד זַא ,רקיע

 -רַאפ ןעיורפ יד ןבָאה ייז ןעװ ןַארָאטסער םוצ ןעוועג טייצ

 ןופ ךעלעגיוא עצרַאװש ,עגנע יד .ןייוו לזעלג ַא ףיוא ןטעב

 טימ .ָארטעמ ןיא טצנַאלגעג ןבָאה ַאוסנַארפ רעגניי רעד

 עגניי יד ,לֶאֹמֲא טשינ ָאד יז טָאה .זַאטסקע ןזעיגילער

 טליפרעד -- קרַא'ד ןַאשז עייג ַא -- ךיירקנַארפ ןופ רעטכָאט

 דיז יז טעװ הרוכג טימ ןוא ןדנעל יד ןיא ףור-טָאג םעד

 ןָאגַאװ ןטקַאּפעג ןיא -- ?אנוש םעד ןעמוקייב ןייג ןזָאל

 יז טָאה ,ןרעלעק טימ טקירדעגרעדנַאנוצ טשרָאקָא ןענַאטשעג

 .עלעקשטנעה םערַאװ ,ךייוו יא ןיא טנַאה ןייז ןטלַאהעג גנַאל

 קירוצ רָאי ייווצ טימ טָאה יז יוװ טלייצרעד םיא יז טָאה ױזַא

 םעד "טליפרעד , יז טָאה ףכית זַא .לוק סטָאג "טרעהרעד.,

 רַיא ןיוש טרעיוד ןָא טלָאמעד ןופ זַא ןוא ןביולג ןקידארומ

 ןשיװצ טשינ יז טייטשרַאפ רענייק זא .טָאג טימ טפַאשהלכ

 יד ,טפערט'ס .טשינ רקיע רעד רעטומ יד ,ענעגייא עריא

 ויא רעטציא ןוא זעװרענ זיא יז זַא ,ןָא יז טיירש רעטומ

 עלַא ,ירפרעדניא עלַא ,ונ .ןפיולטנַא : זָאנּפיה-ןסַאמ רעד

 ,טעבעג ןטשרע םוצ קידנעיײיטש ָאד ,ךעלטנגייא סגָאטרַאפ

 ןוא יז טשוק ,ינק יד ףיוא רעטומ רעד רַאפ ךיז יז טלעטש

 ןכרָאהוצסיוא טייקידלודעג טימ : רדנ ַא יז טוט ךיז ןיא

 ! טשינ ריא ןביולג ייז רָאנ ...סנגרָאמוצ זיב -- רעטומ יד

 ,רעלעק ,רע זַא ,טליפ יז רעבָא .זירּפַאק ַא זיא'ס ןעניימ ייז

 ףניפ עלַא טימ ןוא ןיז ןטימ ףיט יז טייטשרַאפ ,דיי ַא םגה

 .ןעניז

 רָאי 15 םיוק זַא ! טליצרעד טשינ ץלַא יז טָאה סָאװ

 רָאטקעריד ַא טימ ןעטַא ןיא ?טרילָארטסַאג,, יז טָאה טלַא

 ָ! עקרעגניז ַא : ןסייהעג טָאה'פ .טערַאבַאק-רעדנַאװ ַא ןופ

 הנתמ ַא -- רעטומ רעד ןופ לשָארב-גנעה ענעדלָאג סָאד



 יע יש

 . . . טייצ רענעי וןפ ןורכז ַא ,סריא 0 עי

 י ד ןיפ ןיז ןיא --- לדיימ וויאַאנ ןייק טשינ זיא יז

 ...טלעװ ר ענ עי ןופ ןיז ןיא רעבָא

 -טנַא וצ ךיז שטנווװ ַא לדיימ םעד ןיא ךַאװ קיטנעק זיא'ס

 טרירעג ריא ןיא זיא .טעקַאנ ןוא ןּפָא ןזייוו וצ ךיז .ןזיולב

 ןזעיגילער ריא ןיא .רעלעק ךיז טגערפ -- ?לפיירש ַא

 םזיטיריּפס-ןשיט לסיבַא טשימעגוצ םינּפ לכ לע זיא ןטסולג

 -רעביא ןירַאד ךיז טָאה רעלעק .קיטש עטלוקָא ערעדנַא ןוא

 א ,לבעמ-שוילּפי טעניבַאק ןטנַאגעלע-בלַאה םעד ןיא טגייצ

 .(זנָארב-ןָאעלָאּפַאנ ַא ןוא קעטָאילביב ַא ,ןרויוװַארג ,ריוװַאלק

 ןיא רעדָא רעמיצ ריא ןיא ןײרַא זיא ַאוסנַארּפ ערעטלע יד
 -ףליהעג רעד דעלריטַאנ ריא טימ זיא ןעגנַאגעגטימ ,ךיק

 : טקירלושטנַא ךיז טָאה טקעטיכרַא רעד ןוא .רעקיײטּפַא

 זַא הדוותמ ךיז זיא יז

 ; טלעו

 ,ןײלַא ןבילבעג .עזייר רעד ךָאנ ןוטרעביא ךיז ןייג זומ רע
 סָאװ ןופ וליפא ןעוועג טשינ זיא ,ןעייווצ ןיא טסייה'ס -

 םיצולּפ טָאה ַאוסנַארפ עגנוי יד ןעוו; ןרעוװ וצ טשַאררעביא

 יד וצ זיב .,עלעקזולב ריא ןעלסקַא יד ןופ טקורעגּפָארַא

 -לוש -- ןפורעגסיוא רע טָאה -- ! טרָאװ ןפיוא,, .סנגיובנלע

 טלָאצעג רע טָאה יוזַא 7! ןרעדנוװַאב םוצ טקעפרעּפ ןרעט

 -רַאפ קירוצ יז טָאה עטאוועטֹושּפ ןוא .טייקנייש ריא וצ סמ

 רעד וליפא טָאה יז .טלייצרעד רעטייוו ןוא עלעקזולב'ס טקור

 -זעלג טימ עלעשיט-לדער ַא טקורעגניײרַא טָאה סָאװ) רעטומ

 עריא ןגעוו קנַאדעג סרעלעק טגָאזעגרעביא (ךעלכיק ןוא ךעל

 -ביב ןקירעדינ ןרַאפ ןענופעג דָארג ךיז טָאה יז .ןרעטלוש

 : סרעלעק קנַאדעג ַא .זנָארב;ןָאעלָאּפַאנ ןרַאפ ,לקעטָאיל

 1 םיא רַאפ טזױלבטנַא טשרָאקָא ךיז יז טָאה ,ןתובשהמ,

 טלָאװ יז יו ןוא ."דעלגעמוא טשינ'ס,, ...? ןענָאעלָאּפַאנ רַאפ

 דליב סנָאעלָאּפַאנ,, זַא ,טגָאזעג יז טָאה ,קנַאדעג ןייז טנעיילעג

 ..סקיא םַאדַאמ ייב ןסנַאעס יד ףױא .עיסימ ַא ןָא טריפ

 -עג טדערעג לָאמ ךס ַא ויא ,יירטעג טמוק רעטומ ריא וװ

 טקנוּפ -- טעניבַאק סרעלטיה ןיא זַא .חוכ ןייז ןופ ןרָאװ

 לישז ןשיזיוצנַארפ םעד ןופ זנָארב ַא ךיז טניפעג -- ָאד יװ

 ךיז טניפעג רע זַא ,קיטנעק : טניימעג טָאה רעלעק .ראזעס

 -רעטסייג .טייהטָאג רעשיטסיטלוק ַא ןופ עטנהוכ ַא ייב

 ו

 ט נָא ק ַא

 -עגוצ ,םישולש יד ךָאנ םיוק ,לשטנעמ ןעוטעגנָא-ןייפ ַא

 : לוק םענעגנָא ןַא טימ טדער ןוא טנורש-ןטייז ַא טימ טמעק

 -יא רעד ,רעדורב סקעדייניצ אילָאּפ ,קעדייניצ .ב זיא סָאד

 ןיולב םיא טימ טדערעג ןוא ןעזעג בָאה ךיא ןעמעוו ,רענעג

 .ןבעל ןיא לָאמניײא

 אילָאּפ טָאה סָאד . . . ?טקַארטנָאק, ןופ רעד זיא'ס

 .רעדורב ריא טימ וװעדנַאר ַא טלעטשעגוצ רימ קעדיינוצ

 ַא -- טגָאזעג יז טָאה -- גַאלשרָאפ ַא ךייא רַאפ טָאה רע;

 .! ?ןטייצ עקיטנייה ףיוא גַאלשרָאפ םענעטנַאילירב

 : טרָאװ ןייא טימ .ןביטש-סרעלטיה ןוא ןָאעלָאּפַאנ ,ןסנַאעס

 .סומאדארטסאנ

 ענַאיּפ םוצ טצעועגוצ לייורעד ךיז טָאה יורפ עגנוי יד

 ,לויטָאמ ַא סעּכע רעגניפ ןייא טימ ןּפַאלקסיױא ןעמונעג ןוא

 יײירַא יז זיא זיװכעלסיב ! הלילח .ןמיה-ןכריק ןייק טשינ

 -ּפָאס ןשּפיה ַא ןרעה טזָאלעג יז טָאה לָאמַאטימ ןוא ןָאט ןיא

 ,ןשידָאמ ַא וצ ,טסַאּפעגרעהַא טשינ ,בגא ,ךיז טָאה סָאװ ,אנאר

 -לַאינָאלָאק ןטעװענָאגרַאשזרַאפ לסיבַא ,ןכעלטפַאשקנעברַאפ

 .ץנַאמָאר

 יפיוא -- דליב עשיטנַאמָאר עטריצילּפמָאק ָאד סָאד טָאה

 ןיא ?ריפעגנײרַא םיא --- סדיאר-טפול עכעלטנייפ ןופ ןָאפ

 .ףושיכ-טַאוװירּפ ןופ ערעפסָאמטַא ןַא

 .יא רעקײטּפַא רעד .ןייו ןעקנורטעג ןעמ טָאה ךָאנרעד

 -קירוצ זיא רע ןעוו ןוא ןעגנַאגעגקעװַא ןעוועג ךיוא סעּפע

 עליוו ערעדנַא ןוא רעטוּפ ,טשרווװ קַאּפ ַא טימ ןעמוקעג

 עקַאט ןסע טעוװ'מ זַא ,טמיטשעגּפָא ןעוועג ןיוש זיא ,ןכַאז

 -עג ךיז ַאוסנַארפ ערעגנוי יד ןיוש טָאה ױזַא .טרָא ןפיוא

 טשינ הלילח ,ןעגנוזעגרָאפ ,קידנליּפש ןוא ריוװַאלק םוצ טצעז

 -טר-שידָאמ ַא ,סשינעצס ַא דיל ַא : עידָאלעמ-ןכריק ןייק

 .סעשיטנַאמ

 ..וא גנַאזעג םענייפ םעד דובכ ןבעגעגּפָא ןבָאה עלַא

 .סאלק עטשרע ןעוועג זיא ןייוו רעד ךיוא .טינשפיוא ןטוג םעד

 םעד ןזיװעגסיױרַא טקעטינכרַא רעד טָאה ,טיטעּפַא עגונב

 -- 7? טָאטש יד ךייא טלעפעג יװ, .טנַאלַאט ןטסערג

 ובעל עצנַאג'ס זַא : טנעדוטס רעגנוי ַא יו טרעפטנע רע ןוא

 טשינ רָאנ ,זירַאּפ ןיא ןעניוװ ןענעק וצ טכוזעג רע טָאה

 סָאװ -- -- -- רעבָא טציא  .רעהַא זיב ךיז ןבעגעגנייא

 םיבשות רעזירַאּפ עקידתמא ירד ןעוו ,טציא .ענדָאמ ? "טציא,,

 7? רָאג ?טציא , יא ,טסעפ רעד ןופ יװ ןפיולטנַא

 יד ,הביס יד ןיוש טסייו ריא ,ןרָאפוצ ןעמוקעג ןיב'כ---

 ? ליבָאמָאטיױא ןַא ןעמ טמענ ווו רָאנ .הביס עקיצנייא

 .הלאש עברַאה ַא

 .(1942 עצינ ןיא ןבירשעג)

 ט ק ַא ר

 .אילָאּפ יד ,לדיימ ןטנַאילירב ַא ךיוא יז זיא ןיילַא ןוא

 רעבָא ,26 ןופ רעמ טשינ סיוא רעבָא טעז ,רָאי 29-28 יד ייב

 רעד ןופ רעגניפ-קעטש ןפיוא ! לדיימ ןטנַאילירב ַא --

 ןוא רעטסַאלפ ַא יװ טנַאילירב ַא יז טגָארט טנַאה רעטכער

 ריפ רַאפ גונעג ךעלרעגניפ -- רעגניפ-הּפוח עדייב ףיוא

 ריא ,יז טגָאז ,טָאה סָאד .ךעלעטנַאילירב טימ סױרַא םינתח

 .ןרָאי-המחלמ 2 עגרַאק יד ןיא "ןבירטעגפיוא ,, .ב לרעדורב

 .ןדער ךיז טזָאל'ס ? רָאי עגרַאק ייווצ ןיא ? ןבירטעגפיוא

 ףיוא זייונטייצ ךיז "טביירט, "עכעלברעטש,, עכנַאמ ייב
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 ריא ,גנולעּפָאט ןופ ץעזעג ןכעלטפַאשנסיװ ןטיול אקיתוּפא ןַא

 רעדנַא רעדָא ,ןליצַאב ,ןבָארקימ יד ייב יװ ױזַא ,ךָאד טסייוו

 ןעצ ןופ ,ןגָאז ןעמ לָאז ,עמוס ַא ,לשמל ,טמענ .גנומערעוו

 -וצ ריא טָאה .גָאט ןרעביא ןעלּפָאט יז טזָאל ןוא קנַארפ

 ריא טָאה .ןעלּפָאט רעטייוו יז טזָאל ריא .קיצנַאװצ סנגרָאמ

 ךָאנ ןרעװ ןעק ,ריא טניימ ,לפיוו ןוא .קיצרעפ סנגרָאמוצ

 ןענעק טשינרָאג טעװ ריא ? לפיוו -- אה ,גָאט קיצנַאװצ

 -יד ןיוש ןעק רדח ןיא דניק א . . . ןענעכעררעדנַאנופ

 -עטלומ ַא ,רענָאילימ ַא ןעוועג זיא קעדייניצ .ב .ץנוק עקיזָאד

 ןעוװעג רעבָא זיא אילָאּפ רעטסעװש ןייז רָאנ ! רענָאילימ

 המחלמ רעד זיב זַא ,טסייה סָאד .עטנַאקַאב ַא סלבייוו ןיימ

 ךעלדיימ עטרעדנַאװעגניײא עשידיי עלַא יװ טעברַאעג יז טָאה

 טימ ליפא סָאװ ,ןעוועג זיא סנ רעד ןוא .ץכעָאטיײנ ייב --

 טָאה .ןרָאװעג טשינ עקרעטלַאהסיורג ןייק יז זיא ןטנַאילירב

 רעד רַאפ ןיוש ? אילָאּפ יד, ,לבייוו ןיימ טקנערקעג וליפא

 ?רעלטסניק .רעדילפ ַא ןוא עקרעצוּפ ַא ןעוועג סָאד זיא המחלמ

 יז .קזוח ןופ םינּפ ַא טַאהעג ריא ייב טָאה רעלטסניק רעד

 -יױטקָאד עגנוי ערעזדנוא ןשיווצ ןעמוק וצ טבערטשעג טָאה

 רימ טָאה ױזַא -- "םירחוס ןשיווצ רעדָא ,זירַאּפ ןיא ךעלמיר

 יו יוזַא ןַאילָאּפ טנעקעג טָאה יז ןוא לבייוו ןיימ טגָאזעג

 .ןעגיזוק ןוא םיבורק ןשיווצ ךיז ןעק'מ

 עדייב ןוא לבייוו ןיימ טימ ךיא ןיווװ זיוה ןיא רימ ייב

 -- רָאי ןבלַאה ַא טימ יירד םענייאניא ןבָאה סָאװ, ךעלרעדניק

 ןענופעג ךיא בָאה לביטש ענייא סָאד ןוא לביטש ןייא ןיא

 רדח יירפ ַא ןעניפעג ,טייקיניילק ןיא : סנ ַא ךרוד ךיוא

 ! .ג ןיא

 ןיימ טריפ .רעמוז זיא'ס ? ןעיַארב ךייא ךיא לָאז סָאװ

 יז טָאה .טפול ףיוא ןירַא רעווקס ןיא רעדניק יד לבייוו

 ! ןטנַאילירב טימ ַאילָאּפ ַא רעבָא .ַאילָאּפ ןעועג ןטרָאד

 ,טשינ ךימ טנעקרעד יז יװ ענימ ַא טכַאמעג וליפא טָאה יז,

 טָאה יז יװ רָאנ ; טרזחעגרעביא ךימ לבייוו ןיימ טָאה

 יז יװ ,ןגיוא טקעטשעגסיױרַא יז טָאה ,רעדניק ייווצ יד ןעזעג

 עקַאט טגיל ָאד ."ןעזעג טשינ סניוזַא לָאמנייק ךָאנ טלָאװ

 + טּפַאכעגוצ טושּפ ךיז טָאה יז . . . ןבָארגַאב בלכ רעד

 .עקרעייגנייא עכעלגעט ַא ןרָאװעג זיא יז .רעדניק ערעזדנוא

 ַא גָאט רעדנַא ןַא ,רערעסערג רעד רַאפ ךעלרעקוצ גָאט ןייא

 ךָאד זיא סרעגַאל רָאי ַא ךָאנ) רעניימ רַאפ (ךיז ןופ) לדיילק

 ןרָאװעג רָאג טּפַאשעטַאבעלַאב טגָאזעגסנייטש'מ רעזדנוא ןופ

 . .. . ןטעקיט-טיורב רָאּפ ַא לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא (! לת א

 יז טָאה רקיע רעד ןוא (? ןטנַאילירב ףיוא ךיז טנעק ריא)

 ןייק טשינ ,טסייה'ס ,דניק-לקיוו םוצ עיטַאּפמיס ןזיװעגסיורַא

 .וזַא ןיוש ךיז טדער'ס רָאנ ,ךעלעקיוו ןופ רכז

 ריּפ ןוא לדניושרַאּפ סָאד טלַא טנייה זיא םישדח יירד

 לָאז סע טַאהעג לזמ .רעגַאל ןופ סיױרַא זיא עניימ זַא ,טרעוו

 -עג רימ טָאה סָאד ָאנ ..דניק-רעגַאל ןייק ןייז טשינ

 וצ ַאילָאּפ יד טמוק געט רָאּפ ַא ןופ ךשמב ,ץרוק ! טלעפ

 -רַאפ .רעדורב ריא ןופ "ווועדנאר, סָאד רימ טגנערב ןוא
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 טָאה רע .ןעז רימ טימ ןיילַא ךיז ליוװ קעדייניצ .ב ? טייטש

 יוװ ,גַאלשרָאפ םענעטנַאילירב ַא ,גַאלשרָאפ ַא ןכַאמ וצ רימ

 סקעדייניצ .ב סָאװ ןלעטשרָאפ ךיז ריא טנעק .טגָאז ַאילָאּפ

 רָאּפ יד ! ּפָאק ןיא ןדנוא ייב "טסָאדעגנָא, טָאה שזַאסעמ

 -תמא ןַא ןיא ןטלַאהעגכרודַא רימ ןבָאה "גנועז,, םוצ זיב געט

 זדַיוא ןבָאה ןטקעיָארּפ .לבייוו ןיימ ןוא ךיא; רעביפ ןקיד

 טשינרָאג ליווכ ,יד יװ יױזַא לטײש-ּפָאק ןרעטנוא טילבעג

 יד ןופ שַאר ןעגנורּפשעג זיא ןעמ ןוא . . . ןדערסױורַא

 טשינרָאג . . . רעבירַא עסיורג יד וצ ןעגנונעפָאה עניילק

 -טסניק זדנוא ייב טלעפ עזיַאטנַאפ ןייק רָאנ ,טליוװ ריא סָאװ

 . . . סיוא טשינ רעל

 טשינ טמענ .רעלאמ-טסנוק ַא ,רעלטסניק ַא ןיב ךיא ,ָאי

 . . . טייהרענעטעבעגמוא רָאפ ךימ לעטש'כ סָאװ לביארַאפ

 רעד ,קעדייניצ .ב .ןינע םוצ קרַאטש ,ןינע םוצ רעבָא זיא'ס

- 4 - 

 ((25:/י) ,/2 0/ ר

 =/248 46 יע ,85024 22 247 4/, 26 ר /*ס *

 9 ,קי 2 60 407 :43 4:24/2 6 6 152 //א 24

 22 }2 קעמשגעטאטץי2548 7 כי/;4:6  :י7 ,2:27 062

 .תוקנא ;אלצטבע-) 12 2: 6420 0, 024 ראנג 8 /ש0/
 סמנצ

 טקסט 2600 ./וק ליד 7 5 ןענאמכ
 נאס "ערי 1 היפ = 480

 סג רי- 4: ורד 2/ 2: /2/:://: 2: קה

6 6 1 

 גע

/://6 6? 2 

 2 א

 3 2 = 203 - ?, /4יי* 14 4 4 85 י+ 12 /// 4

 /2 = ראקא .2/ 4,822 , 822//2 עי ע 24) 270 22-/
 כישי 2064 7 טאלנא. 2" יי 1 !עע 3

 "טקַארטנָאק ַא; די-בתכ סיקסווַאשרַאװ .ע ןופ עילימיסקַאפ

 ו

 -עגרָאפ זדנוא זיא ץלַא ןוא .ךַאז ַא ןרָאװעג זדנוא רַאפ זיא

 ַא םורָאװ !ךעלקריוו -- ךעלגעמ ןופ ןוא ךעלגעמ רַאפ ןעמוק

 טָאה קעדייניצ .ב ; וװעדנַאר ַא רימ טלעטשַאב ,רענָאילימ

 ָאט ,גאלשרָאפ םענעטנַאילירב ַא ןוא גאלשרָאפ ַא רימ רַאפ

 -נָאק ַא ? ?טקַארטנָאק ַא; -- יװ שרעדנַא ןייז ןעק סָאװ

 .המחלמ רעד רַאפ זירַאּפ ןיא ןריפ ךיז טגעלפ'ס יװ ,טקַארט

 -טסנוק ףיוא רָאטַאמַא ןַא ןוא ריבג ַא ןשיווצ טקַארטנָאק ַא

 -ַארג ַא רעדָא ,רענעכיײצ ַא רעדָא ,רעלָאמ ַא טימ ,קרעוװו

 יז ןוא .רעלדליב ַא םתס רעדָא ,רָאטּפלוקס ַא רעדָא ,רעריוו

 קידנעטש ןענעז קרעוװטסנוק ! םיריבג יד ,ןעוט ייז סָאװ ןסייוו

 ,טשינ טרעװ  ןייק רָאג לָאמַא טָאה טלעג תעשב ,טלעג

 יד יב ,ךעלריטַאנ ,יײז ייב ..ןטייצ עקיטנייה ,לשמל

 קרַאטש יװ .ָאי -- רעבָא רעלטסניק ןשידיי ַא ייב ! םיריבג

 ַאוֲא ייב רעבָא סע זיא 42 רָאי ןיא ןלַאפעג זיא טלעג

 רעד רַאפ יװ בושח רעמכָאנ רָאג ,זדנוא יװ רעגייטש



 רַאפ ןלָאצ ךיא זומ קנַארפ 27 : רָאנ טננערַאב . . . המחלמ

 טנעק ! קנַארּפ 37 ןדעי ; גָאט ןיא לביטש זיולב רעזדנוא

 ,רענעלּפ ענעטנַאילירב יד ןופ גנולעטשרָאּפ ַא ןבָאה ןיוש ריא

 ?ןרעטש ןרעביא ןוא ןרעטש ןרעטנוא ןּפָאלעג זדנוא ןענעז סָאװ

 -עגּפָא ףָאלש ןופ טּפַאכעגרעביא ךיז ןעמ טָאה לָאמליײט

 יד יװ טציװשעג ןיוש ןבָאה רימ .סייווש ןיא -- ןעקנוט

 . . . ןכַאל טגעמ ריא ,םידיגנ

 םעד סָאװ ,ץלַא ןלײצרעדוצסיורַא טכייל טשינ זיא'ס ןרָאװ

 טּפַאכעג ךימ ןעמ טָאה ןרָאיַארַאפ . . . טשטעװק ןשטנעמ

 יװ ,ךָאנ זיא .ןײלַא םענייא ,ןטשרעמוצ ךימ ,רענַאל ַא ןיא

 רעטעּפש טָאה'מ זַא רעבָא .תודהי טימ ןעוװעג ,טגָאז רענייא

 רעקירעי-יירד רעזדנוא טימ ךיוא לבייוו ןיימ ּפַאכ ַא ןבעגעג

 -מישדח-סקעז ַא טימ : ןגָאזוצסיױא הּפרח ַא-- ןוא רעטכָאט

 טשינ רימ ןענעז ןריקנַאב ןייק זַא ןוא ; לּפָאנ ןרעטנוא סקיד

 -עגעגרעביא ,עטוג ןייק זַא ןוא ; רָאלק ךָאד זיא ,ןזעוועג

 ןבָאה טניירפ עשיטסילַאעדיא םתס רעדָא ,עיירטעג ,ענעב

 םעד ,גהנמ רעד זיא'ס יװ ,ןלָאז יז ,"ןציזַאב, טשינ רימ

 טימ לקעּפ ַא ךָאװ עלַא ןקישוצ קינרעגַאל ןכעלקילגמוא

 זיא -- ? ןירַאכַאס רעדָא ,רעקוצ ,טיורב ,רעטוּפ ,טשרווו

 טלָאװ רעסערפ-ןשטנעמ רעטסגרע רעד זַא ,ױזַא ןרָאװעג ןעמ

 טכוד ,ךָאנ טנעק ריא .ןייז םעוט טלָאװעג טשינ רעכיז זדנוא

 . . . םינמיס יד ןענעקרעד ,ךיז

 טָאה ,ןטייקכיוה יד ןיא ןיירַא זיא לבייוו ןיימ רעבָא יו

 טימ ןעמַאװצ טזָאלעגסױרַא גָאט םענייש ןייא ןיא יז ןעמ

 רעטעּפש יז בָאה ךיא ןעװ ןוא דניק קירעי 2 רעזדנוא

 טימ ןפָארטעג ןיוש יז ךיא בָאה ,?טזָאלעגסױרַא,, ןיילַא

 רעד ןופ תודוס יד ןיא סעּפע טייטשרַאפ ריא . . . ייווצ

 -געמ טשינ זיא'ס : טייז ַא ןיא דייר-סאפש רעבָא ? רוטַאנ

 : לשמל ,ןבעל וצ ךעל

 ןעק לפיוו ? רע "טיג,, לפיוו רעבָא .טיג "טעטימָאק, רעד

 דשפא קנַארפ טרעדנוה ןענעז טנייה זַא ,ןבעג ןצנַאגניא "רע;

 ? ךיא סייו .טכַא רשפא ןוא יירד רשפא ,ןקנַארפ ייווצ

 ! דעלטסניק ַא ךָאד ןיּב ךיא .ךַאז ןיימ טשינ סע זיא יאדווא

 ! רעלָאטס ַא ךיוא ךָאד זומ רעבָא ןבעל :

 ןעק לפיוו ָאט .טיג "טעטימָאק, רעד סָאװ סנ רעד זיא

 ןגיל "רע, טָאה : גנונעכער עטכייל ַא זיא'ס ? ןבעג "רע;

 .קנַארפ טרעדנוה טכַא וצ "רע, טיג ,ןָאילימ ַא עסַאק ןיא

 ,טנזיוט טרעדנוה ייווצ ןופ ןגיל רעמ טשינ רע טָאה אלא

 . . . ןבעג'ס ּפָא ןצנַאגניא "רע, טלעטש

 סלבייוו יימ ןעמוקעג זיא ןעגנוגנידַאב-סנבעל עכלעזַא ייב

 רעודנוא ןיא טגנערבעגניירַא ןוא המחלמ-רַאּפ ןופ רעטנַאקַאב

 .ןעגנונעפָאה טימ טעקוב א לביטש גנע

 רַיא טלָאװ ,טעכיוא רעלטסניק א ןעוועג טלָאװ ריא ןעוו

 ןוא עניימ ,טייקידלודעגמוא רעזדנוא ןלָאמסיוא ןענעק טרעקעג

 . . . ?טקַארטנָאק םענעטנַאילירב ןיימ ךָאנ ,סלבייוו ןיימ

 טָאה העש יד ןוא ןעמוקעג זיא וװעדנַאר ןופ גָאט רעד

 קיטש ַא טרָא ןטדערעגּפָא ןפיוא ןעוװעג ןיב ךיא .ןגָאלשעג

 סע ביוא ןטרַאװ וצ ןעמונעגרָאֿפ ךיז ןוא טייצ רעד רַאפ

 -רַאפ ןענעק רָאנ לעוו'כ לפיוו גנַאל ױזַא ןעמוקסיוא טעוו

 .טונימ רעד וצ קיטכיר ןעמוקעג זיא ר ע ןיינ .ןגָארט

 ַא טימ טמעקעגוצ ,קישטנַאמרעגנוי רענעוטעגנָא-ןייפ ַא

 םענעגנָא ןַא טימ טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה ןוא טנורש-ןטייז

 .רעדורב סאילָאּפ ,קעדיניצ .ב : לוק

 ,ערעדנַא'ס סנייא ךיז ןלעטשרָאפ ןופ ןטעטילַאמרָאפ יד ךָאנ

 ַא טלָאצעג ןוא עכַאק ַא ןיא ןטעבעגנײרַא ךימ רע טָאה

 לשיט ַא יב יװַא ןסעזעג זיא ןעמ .רעסַאװ-ןירַאכַאס לשעלפ

 זיא םיצולּפ ןוא םתס-םתס רעטרעוװ רָאּפ ַא טסעומשעג ןוא

 : ןענַאטשעגפיוא רע

 ןדער טשינ ןעמ ןעק ָאד .טָאטש רעד ףיוא סיױרַא טמוק --

 ..ןגיוא טנזיוט טָאה ?עּפַאק ַא .ןכַאז עטסנרע ןופ

 רעד ףיוא ןעגנַאגעג עדָאס-ןירַאּכַאס לשעלפ ןכָאנ ןעמ זיא

 ןיימ ןופ טגערפעגסיוא ךימ רע טָאה געוו ןרעביא ןוא טָאטש

 -עג בָאה'כ .ג ןיא ָאד ןוא ,וירַאּפ ןיא ,םייהרעדניא ןבעל

 -- רימ ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא ןביירש ךיז טביילק רע ,טניימ

 רעהַא זיב ןבעל ןיימ זַא ,הדומ ךיז ןיב'כ !עיפַארגָאנָאמ ַא

 ןֹוא רעינַאּפמַאש ךעלשעלפ ןיא ןעיועג ךייר טשינ סעּפע זיא

 ןגעווטסעדנופ .ןדָאזיּפע עקידנסיײר-ץרַאה ןיא רעקיצניוװ ךָאנ

 -נָאק ןיימ ןפיוקרַאפ וצ רעייט רימ ייב טכַאמעגּפָא ךיא בָאה

 םיא טעװ סע .ןזדניל לּכעט ַא רַאפ ןטרָאד טשינ .טקַארט

 -גוא םייב קודענָאילימ םענעדָאבשג-שירפ םעד ,ןטסָאק ןיוש

 !ןגארק, ןלָאצ רימ רע טעװ .טקַארטנָאק םעד ןביירשרעט

 ,"רע, טכַאמ טפעשעג עטוג מָאד ,טסעומשעגקירוצ ןוא

 -רַאפ ריא !עיצקודָארּפ עצנַאג ןיימ ךָאד טגירק רע ןרָאװ

 לָאמלײט ןענעז קרעוו-טסנוק ?ןטנַאילירב ןיא סעּפע טייטש

 ,טמירַאב רעװ ךיא ,ונייהד ..ןטנַאילירב ןופ רערעייט ךָאנ

 ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןעלקיטרַא רימ ןגעוו ןביירש טמענ ןעמ

 עניימ ףיוא ןקוק ןעמ טפיול ,רעכיב רימ ןגעוו ןעמ טקורד

 -ַאטיציל יד ןיא טושּפ ךיז טגָאלש ןעמ ןוא ןעגנולעטשסיוא

 ןָא רימ םענ ?עיזַאטנַאפ ַא זיא'ס !דליב ַא סניימ רַאפ סעיצ

 ןיוש ןענעז'ס ןרָאװ ,טייקכעלקריוו יד זיא'ס זַא ,עלייוו ַא

 ןיוש קעדייניצ .ב זיא -- ?סָאװ זיא .ןכַאז ענױזַא ןעשעג

 ןוא ןצבק ךיא ,ךיא .רעדרַאילימ ַא רָאנ ,רענָאילימ ןייק טשינ

 םליפ לקיטש ַא טייל עניימ ןלָאצ טשינ ןעק סָאװ ,רערָאנש

 -המחלמ ןסיורג םעד ,קעדייניצ ייב לעװ ךיא ,סגָאטימכָאנ ןיא

 -נָאק, ןיימ ןוא ךיא -- !רעדרַאילימ ַא רַאפ ןכַאמ רעגיילעצ

 ...!?טקַארט

 יאדווא ןיוש טָאה ריא ןוא ךימ טנעק ריא ,ךימ טעז ריא

 סָאװ ,רעלטסניק ענעי ןופ טשינ ןיב ךיא זַא ,ןעוועג ספות

 -וניש ןשיװצ ץנירּפ ןייק טשינ ןיב ךיא .סעמעהָאב טפור'מ

 "ןציז,, סָאװ ,ךעלדיימ ןשיוװצ בייל ןייק טשינ ןיב ךיא .םיר

 -ַאק ןיא .רָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ ןרַאפ טײהרעטעקַאנ (ןריזָאּפ)

 ךעלשיט יד ןֹופ ףיוא טשינ טייטש ,ןיירַא םוק ךיא זַא ,עפ

 ,טסעז :ןגיובנלע ןטימ טשינ טסיוטש ןטייווצ םעד רענייא ןוא

 ַא ןיב ךיא .ךעלעמילייו .רד רעדָא ,עיסימ זיא ָאד רעד
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 ריא תעשב רָאנ .עלַא ריא יװ ַאזַא .ָאכסָאקדיציײוװ רעטסָארּפ

 ןוא טּפעלק ןוא טּפַאלק ןוא טגעז ןוא טּפעטש ןוא טיינ עלַא

 רַאפרעד .טשינ -- רעטייוו .ךיא לָאמ --- טלייפ ןוא טבייר

 וט לָאמ עטצעל סָאד :ךַאז רעד ןופ ץרוק ןגָאז ךייא ך'ליוו

 רעד זיא לבייוו ןיימ ייב ןוא רימ ייב יװ ,ןלָאמסיױא ָאד ךיא

 רָאּפ יד רַאפ ןגיולפטנַא טשינ ּפָאק ןופ רועיש "טקַארטנָאק,,

 .גנואעז ןזיב גנולעטשַאב סקעדייניצ ןופ געט

 קעדיײניצ .ב .טָאטש רעד רעביא ןעגנַאגעג ןעמ זיא..

 ץלַא רעבָא ןעמ זיא עלעטניּפ םוצ .רעפטנע ךיא ןוא טגערפ

 סַאג קע ןייא ףיוא זַא ,ןכָארטעג טָאה ױזַא .ןעגנַאגרעד טשינ

 רעד ןופ ןרילָאק ןיא שיפַא ןַא ,שיפַא ןַא טפעלקעג טָאה

 ןיטש ןבילבעג זיא קעדייניצ .ב .עירעטָאל רעלַאנָאיצַאנ

 טַאהעג טשינ טלָאמעד סָאד בָאה ךיא .םינּפ ןטימ רַאפרעד

 ךיוא סע טלָאװ ,ָאי ביוא ןוא .וליפא טקרעמַאמ טשינ ;ןעזעג

 בָאה ,ראי טרעלק ,לפיוו ןרָאװ .טשינרָאג רעליוה ַא ןעוועג

 ? ןבעל ןיימ ןיא ןשיפַא עכלעזַא ןעזעג ןיוש ךיא

 םענעי רָאנ ךיז ןָאמרעד'כ יװ רעבָא טנייה ,רעבָא טציא

 ,שיפַא רענעי לכ-םדוק ןגײקַא ףכית רימ טגנירּפש יױזַא ,גָאט

 רעטרעװ עקידרעייפ ענעי ןכיילגוצ .ארונ ןמיס ַא יװ יזװַא

 -קערש ַא יו .רצאשלב ןופ טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא

 .לָאבמיס רעכעל

 -ָאל רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ שיּפַא ןרַאפ ץרוק ...רעטציא

 ןפורעגּפָא ךיז ןוא ןייטש ןבילבעג רחא-רבד רעד זיא עירעט

 : ןפורעגּפָא ךיז די רחאלכ ,ױזַא רימ וצ

 1 דניק רעייא רַאפ ריא טליוו לפיוו ---

 -עגסױרַא טָאה רע רָאנ יװ זַא ,ןרעכיזרַאפ ךייא ןעק'כ

 ןגיוא יד רַאפ עבָאב ןיימ ןעזעג ךיא בָאה ,רעטרעוװ יד טדער

 -ַאמ ןיימ ןוא ..."למיה ןופ רענוד ַא, :לוק ריא טרעהעג ןוא

 ,טקוקעגנָא םיא בָאה ןײלַא ךיא תעשב "...עבמָאב ַא, :עמ

 ןוא תעד-לעב ןרָאלק םעד ןָא טקוק םלוג רענעמייל ַא יװ

 ..עלעביצ ַא זיא'ס טניימ

 -עג רעטייו רחא:רבד רעד טָאה -- ןרענעלק ןרַאפ --

 ,ערעסערג'ס ?טפיוקעג, רעדנע וליפא טלָאװכ -- טדער

 ..רעשיטקַארּפ זיא ערענעלק'פ רעבָא .רעמעװקַאב זיא'ס

 -עג םיוק ,םלוג ,ךיא בָאה -- ?טקַארטנָאק רעד ןוא --

 ןּפיל עניימ רעביא ןעגנערברעבירַא טנעק

 ןרעטנוא רָאג ךימ רע טמענ ,ענייז רעביא לכיימש ַא טימ

 טָאה רע .רַאב ןקיטרַאסיורג ַא ןיא ןיירַא ךימ טריפ ןוא םערָא

 ןוא -- !גיוא טנזיוט יד רַאפ טַאהעג ארומ טשינ רעמ ןיוש

 : קיטכירפיוא ןוא ךעלטנרָא ,קיסעמ-שירחוס רָאפ רימ טגייל

 ןעיילרָאפ ,ןגרָאבסױא ,ןטערטּפָא ,ןפיוקרַאפ םיא לָאז'כ,;

 "...שדוח ןטירד ןיא סלציּפ ןיימ

 טימ ךיילגוצ רעמוז ןקיטנייה זיא ,קעדייניצ .ב ,רע ,רשאב
 רעבָא רע זיא ..רעגַאל ַא ןיא ןעוועג ךיוא ןיוש ןדיי עלַא

 ןעק ,בהז טגָאמרַאפ'מ זַא ,ןעדָאװ .ץרַאה ַא טימ שטנעמ ַא

 -וצ ךָאנ זיא ...רעגַאל ַא ןיא ןביילב וצ ןסַאּפ טשינ ךיז ןעמ

 ןפָאלטנַא רע זיא ,ונ !עיצַאטרָאּפעד רַאפ ארומ יד ןעמוקעג
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 ןעמ זיא .ג ןיא .ג ןייק ןעמוקעג רעטסעוװש רעד טימ ןוא

 ַא טימ תויה ?ןַאלּפ ַא רע טָאה ..טשינ רעכיז ?רעכיז ןיוש

 טביילב ,ץייוש רעד ןופ קירוצ טשינ ןעמ טקיש דניק ןיילק

 ..דניק ַא ?ןגרָאב, ןוא רעטסעװש רעד טימ ןבָאה הנותח

 -רַאפ טָאה קעדייניצ .ב) !למיה ןיא טָאג -- דניק ַא ?ןגרָאב;

 סָאװרַאפ ,למיה ןיא טָאג (..טָאג וצ לסיבַא םינּפ'ס טמורק

 ןסָאלשטנַא זיא רע זַא ?דניק ַא ןגרָאב ןרָאט טשינ רע לָאז

 ,ץייוש רעד ןיא עזייר ַא החּפשמ עצנַאג ַא ןריסנַאניפ וצ

 ךָאנ יז ןוא רעדניק עניילק ייווצ ןופ החּפשמ עמערָא ןַא

 סָאד ןוא המחלמ ףוס זיב ךיוא ץייווש רעד ןיא ןטלַאהסיוא

 ןבירשעגּפָא ןרעוו לָאז דניק ןייא :גנידַאב ןייא רעטנוא ץלַא

 ,ךיוא החּפשמ ַאזַא וליפא ןיוש טָאה רע ..."ןעמָאנ ןייז ףיוא

 רע ביוא יירד וליפא ,רעדניק ייווצ ?ןבעג,, םיא לי סָאװ

 -לע עדייב ןוא רעדניק 9 ןופ החּפשמ ַא רעבָא ס'זיא .ליוו

 : ! ןשטנעמ ףלע ..ףלע סיוא טכַאמ ,ןרעט

 ..רימ טימ ?רעדנע;, טריזיטַאּפמיס טָאה רע סָאװרַאפ טָא

 ןייז ןפָא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ

 ןטצנעלק םעד ןָא ,טָאידיא ןַא יו ןסעזעג ךיא ןיב ,ץרַאה

 .רימ ןענערב ןליז יד זַא ,טריּפשעג טשינ בָאה'כ ,ןויער

 ןוא למיה ןשיװצ קעטשיכ זַא ,ןעמוקעגרָאפ טשינ רימ זיא'ס

 ,גרַאב-יינש ַא ןופ ּפָאק ץיּפש ןפיוא ייטש'כ רעדָא ,דרע

 .םוהת רעצרַאװש ,רעפיט ַא ןפָא זיא טירט ןרַאפ תעשב

 םייב ןטלַאהעג טשינ טָאה'ס .ןעשעג רימ זיא טשינרָאג

 -עג טשינ בָאה'כ ,טשלחעג טשינ בָאה'כ ,רעטקָאד ַא ןפור

 םענעגושמ ַא רַאפ ך'סייו ןופ םינּפ ןיא שטַאּפ ןייק ןגירק

 ןוא ןגיוא יד רַאפ רעטצניפ ןרָאװעג רימ זיא'ס רָאנ .ןטרָאד

 רעביא טייטש חצור ַא זַא ,טניימעג ךיא בָאה ףיורעד דלַאב

 ! דניק ןייד רעדָא ןבעל ןייד :רעסעמ ַא טימ רימ

 עבטב רעהעג ךיא ?טניימעג ױזַא סעּפע ךיא כָאה סָאװרַאפ

 טשינ לָאמנײק ןעק ךיא ;םיאיבנ עטסַאק רעד וצ טשינ

 טונימ רענעי ןיא .ןייז טעװ ןגרָאמ סָאװ ,טנייה ןגרָאזרַאפ

 ,ןעזעג ךיא בָאה עדנוקעס ןייא ןיא -- ךיא דער סָאװ ,רעבָא

 -רָאּפ ייווצ ,ןעייג רימ .ץענערג יד -- ןעזעג ךעלרעּפנײשַאב

 -ערג יד רעבירַא םולשב עלַא ןעמוק רימ .רימ ןעייג רעקלעפ

 -ייניצ ַאילָאּפ ןוא דניק ערעטלע'ס טגָארט לבייוו ןיימ .ץענ

 סָאד ,ערעדנַא'ס טלַאה בייו סרעדורב םענעגייא ריא ,קעד

 ףןעמ זיא ןעמוקעגרעבירַא םולשב טייז רענעי ףיוא .סלציּפ

 רעוו ןוא ריא טסייה יו .ךַאװ רעד ףיוא ּפָא זדנוא טריפ ןעמ

 :דנוא טלײטעצ ןעמ ןוא .זדנוא ןעמ טגערפ -- ?ריא טנעז

 גנילגיוז ןטימ ענעי ןוא ָאד ןביילב דניק ןרעטלע ןטימ יד

 ךיז טשיוט ,סנגרָאמוצ טרעוו'ס יװ .רעטייוו ּפָא ןעמ טריפ

 ? ןיהווװ .זדנוא טריפ ןוא זדנוא טמענ עיינ יד ןוא ךַאװ יד

 ןעמ ,טנייו ןעמ .ץענערג רעד וצ קירוצ :טרעה ןוא טניוטש

 וצ טשינרָאג רעבָא סייוו ךַאװ עיינ יד .טיירש ןעמ ,ךיז טעב

 רימ ךערב ךיא .גנילגיוז ַא טימ קעדייניצ החּפשמ ַא ןופ ןגָאז

 יד ןעגנורּפשעגפיוא זיא ריא ןיא ,בייוו ןיימ רָאנ .טנעה יד

 -ידיי יד :טרָאװ ןייא טימ ,ןיטרעּפמעל יד ,ןיפלעוו יד ,ןיבייל



 : טרָאװ ןייא טימ-

 "?ַאילָאּפ "רעטסעווש,, יד ,ןגיוזנָא סע טעװ רעוװ,, .עמַאמ עש

 זדנוא טּפוטש ךַאװ יד ןוא .ךַאװ זיא ךַאװ יד רָאנ .יז טמורב

 -יז ןיב'כ -- וװ ,ץענערג ?טייז רעד ,, ףיוא קירוצ ,קירוצ

 -עיצַארנטעצנָאק ַא ןיא ןעגנערב ,ןּפַאכ זדנוא טעוו'מ -- רעכ

 -עד טשער יד ןיוש זדנוא ןעמ טעװ ןטרָאד ןופ ןוא רעגַאל

 ...ןריטרָאּפ

 ןיא רשפא רעדָא ,תונוימד יד ןיא זיולב רעדָא ,ןויעפ ןיא

 רימ רעדליב עלַא יד ןענעז ,ןגיוא יד ןופ ךעלעשטנעמ יד

 ןיב'כ !עדנוקעס ַא ןופ לטצרעדנוה ןייא ךשמב ןפָאלעגכרודַא

 טשינ בָאה'כ .טיוט ןלַאפעג ,טעז ריא יו ,טשינ ןופרעד רעבָא

 רָאנ בָאה'כ .ןסקעלק ןגיּפשעג טשינ ןוא .טעכיוא טלדיזעג

 םיא טזָאלעג ןייטש רעדָא ,לריבג-המחלמ סָאד טזָאלעג-ןציז

 קנעדעג'כ ,שיפַא ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ ןָאילימ ףניפ יד רַאּפ

 .רָאג --- סָאד ןוא .טשינ ןיוש

 ? רָאג סָאד ןוא

 .רָאג סָאד ןוא ,ָאי

 רה דח

 טָא:: ,"קרַאמ ןצרַאװש,, ןופ טימ עמַאס רעד ןיא ,ןטימ ןיא

 ,סָאד יו סיורג ,לטלעּפש קיטכיל ַא ןזיװַאב טכירעגמוא ךיז

 .לּפעק ןפוא ףיילש ַא עלעדיימ ַא טדניברַאפ ןעמ ןכלעוו טימ

 .ץילב ַא

 -עלַאק ףכית טרעו'ס ! ר"ר . . . רב ,קרַאמ רעצרַאװש

 עשינָאלװיײט ַא ,הליגמ ַא יאדווא .עלעפעל ןרעטנוא ענטומ

 .עכיב ַא ,טרעצנָאק ַא ,לַאב-רעטסייג ַא ,הלימ-תירב ַא ,הּפוח

 עטצרַאשעגפיוא ןיא סעסקעה עטלַא : קרַאמ רעצרַאװש

 טריזירפ ןייש ַא בילוצ ןטסורב יד ךיז ייב ןסייר סעקטַאכרַאב

 טימ טדער, ,ריזנ ַא ךָאנ וצרעד ,לדש ַא ןקז ַא -- .לדייש

 ליומ ןופ םיא ןעגנירּפש ןעמַאלפ : שממ ןוא טושּפ ,"רעייפ

 יװ ,טרָאװ ַא גנַאלש עכעלטיא .ןעגנַאלש ןופ םרָאפ רעד ןיא

 םיא זיא'ס ,ןטסַאק םעד ךיז רע טסיירעצ סָאד ! ןפילגָארעה

 ערשכ ַא ,המשנ ַא ,טסַײג ַא ןּפעלש וצ ןעגנערב וצ ןטָארעג

 -ךלָאג יד ןופ טיטעּפַא ןרַאפ ןברק שירפ ַא ,הלותב עגנוי

 -םיוא ןרעוו טצוװ ץלַא ןופ רעטנירפ קר .םיצל עטלַא עקיּפעק

 :נײרַא טעװ עּפמָאּפ טימ ,לקַאטקעּפס רעסיורג רעד טליּפשעג

 ,רעדנעל-םיצל עלַא ןופ רַאצ רעד ,רעמַאס רעד ,רע ןרישרַאמ

 טעװ עלעקיצ סייו גנוי סָאד ןוא ומצעבו ודובכב ידמשא

 ןלענָאיצנעװנָאק םעד ןעגנַאלרעד ןגיוא יד ןיא עלַא רַאפ םיא

 .רעטייוו ױזַא ןוא .טרָאד סע טסייה יו ןוא שוק

 -מעד ןיא .1941 רָאי ןיא קרַאמ רעצרַאװש רעבָא סע זיא

 רעד ןופ לטיט ןוא ןעמָאנ רעד קרַאמצרַאוװש זיא רָאי ןקיזָאד

 ,טלעוו-םירחוס רעטרעטנָאלּפרַאפ ןוא רעטריצילּפמָאק רערָאג

 -ֹוקִא רעד ןוא ןצעזעג ענָאקַארד יד סיעכהל טלדנַאה סָאװ

 סָאװ ,עיצַאּפוקֶא רעד קנַאד ַא רָאג רשפא רעדָא .עיצַאּפ

 ןוא רָאט'מ סָאװ ,ץלַא טפיוקרַאפ ןוא טפיוק סָאװ ,טלדנַאה

 .שיקעל רעמוטש ַא יו

 זַא .רָאי-טוג רעפטנע ,ןגרָאמ-טוג ריד טגָאז'מ זַא ,לייוו

 רעד ןיא קירוצ ןעמ טגייל ,ןירַא ןטַאט ןיא ריד טגָאז'מ

 .ןײרַא ןעמַאמ

 ןיוש ןעמ טלָאװ ,קערש עטסוּפ ןיימ טשינ ביוא לייוו ןוא

 ןפראדאב טשינ .שינעכוז רעד ןיא ריפ עלַא ןעװעג טציא

 רעדָא ,טרעהעג גנולק ַא ָאי ?ַאה :טכַאניײב ןעלּפַאצפױא רעמ

 טמענ וו -- גָאט ןלעה ןטימניא -- רעדָא .גנולק ַא טשינ

 .עבָאב ןיימ טגָאזעג טלָאװ ,הסנרּפ -- ןבעל ןעמ

 : ץרוק

 ץייוש רעד ןיא ןסעזעג עלַא רעטציא ןיוש טלָאװ ןעמ

 ...ןובשח סריבג ןפיוא

 -נָאק, םעד טַאהעג ןיוש ךיא טלָאװ רשפא -- רשפא ןוא

 ...טעכיוא ?טקַארט

 .(םיבתכ ענעבילברַאפ יד ןופ)

 ןרודב

 "קרַאמצרַאװש , .ןזירּפ עשיטסַאטנַאפ רַאפ -- טשינ רָאט

 ןקיטכיל ןפיוא אקווד .ןפָא ךיוא ןוא ןטלַאהַאב טריפעג טרעוו

 רעמ ,שיטסירוטנַאװַא רעמ ןזייווסיוא לָאז ףיֹוק רעד ידכ ,גָאט

 : טרָאװ ןייא טימ .עדנַארגיב ,טיטעּפַא םעד ןציירוצפיוא

 ,לגומש

 טלָאװ טסייה'ס ,ןעמָאנ ןטימ ןסייהעג טלָאװ לגומש ביוא

 וצ ךיילג ,עקירטעמ ַא ןוא ּפָאק ַא ,סיפ טימ טנעה טַאהעג

 ןגײל טגעמעג ןעמ טלָאװ ,ןעמָאנ ַא טימ ןסייה סָאװ ,עלַא

 ורּפֶא טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ןכב .,רעייפ ןפיוא טנעה יד

 -עװַאב ַא ןָא טקוק .טכַאמעג רעגנוי רָאנ םיא טָאה (39-14)

 ,הּפצוח ַא טּפַאט ,רוביד ַא טעז ,לעטש ַא טכרָאה ,הברדא ,גנוג

 -גיילק .עטלעטשעגנָא ,לשמל ,םתס םלוע .עבטמ ַא טילפ ןוא

 ןעייג ,"םהרמשי םש,; ,עזָאלטעברַא ןוא טײלסטעברַא ,קלָאפ

 ןרַאפ הרוש רעד ןיא ןלעטשנייא ךיז ןליוז ענרעצליה ףיוא

 סָאד יצ קוליח .ַא .לבלעװעג ַא רַאפ קוליח ַא .לבלעוועג

 רעד .ןפיוקרַאפ םוצ טגיילעגסיוא סעּפע טָאה לבלעוועג

 ןיא קָאװשט ַא יװ טצעזעגניירַא ךיז טָאה םעטסיס-ןטעקיט

 טשינ רעדָא ָאי זיא לבלעוועג ןרַאפ .ּפעק סמלוע-טסָארפ

 ןףפיוק םוצ ןעלקיטרַא ןופ עלעבַאט יד ןעגנָאהעגסױרַא

 ַא יװ טייטש טנַאה רעד ןיא ןטעקיט יד טימ םלוע-טסָארּפ

 טעז רע קר ,ָאד סעּפע זיא'ס יצ טשינ טסייו רע ; םלוג

 םוצ זיא דניו ןוא ייו רעבָא ,ךעלרעּפנײשַאב לקיטרַא סָאד

 .טשינרָאג טימ ןייגוצקירוצ סיוא טמוק'ס זַא ,קלָאפניילק

 ,דָאנ טעברַא רעכלעוו ,"קינטעדזעב , םעד זיא ליוװ ןוא

 ןיא ןסעּפָא ןייג וצ ןעניגרַאפ ךָאנ ךיז ןעמ ןעק ייווצ תמחמ

 ןנָאה ןענַארָאטסער ,ןייז טשינ לָאז'ס יװ ,ןרָאװ .ןַארָאטסער

 ַא יװ רעגנירג טעכיוא ,ןשײילפ ,תוקרי ןופ רעלעטשוצ
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 טיױו ןוא ,לדנעמ רעדָא םייח יו טסייה'ס ,רעסע-טַאוװירֿפ

 ןימ רעד ךיוא ךָאנ טבעל ,ןַארָאטסער ךָאנ זיא ןַארָאטסער

 ךיז טזָאל'ס זַא ,הלועּפ יד טָאה סָאװ ייז ןשיװצ ץנערוקנָאק

 ןיא יװ ןַארָאטסער ןקיליב ַא ןיא ןסעּפָא רעסעב לָאמליײט

 סָאװ ,טייל ענעי יאדוװַא זיא ךס ַא רעליווװ ןוא . . . ןרעייט ַא

 ןופ טרילוגער זיא סָאװ ,לקיטרַא *ץרַאװש, ַא טימ ןעלדנַאה

 רעפיוקרַאפ-קַאבַאט רעד ,טריקָאטס זיולב רעדָא; הכולמ רעד

 -רַאפ רעטסייט-ןטנעילק ןייז ביוא ,טייהרעטצעזעצ ןסערפ ןעק

 ןופ עטנקורטעגסיוא גנַאל ןיוש "תומש,, לטעלב ַא טגָאמ

 -יט ןָא רָאטַארָאטסער ַא רעדיוװ .טענַאלּפ ןכעלקילג רעזדנוא

 ןעק ,ןרעכיור ןעק ,םישובלמ ,ךיש ןָאטעגנָא ןייג ןעק ,ןטעק
 -+ י ןבעגעגוצ םיא זיא עירטקעלע ךיוא ,םואעלָארטעּפ ןענערב

 ! קרַאמצרַאװש טרָאװ ןייא טימ

 -עג טרעװ ךעלשיט יב .ךעלטכַאנרַאפ זיוהקנירט ַא ןיא

 רעדָא ,ףיטירעּפַא-המחלמ רעכַאװש ַא ,ףיטירעּפַא ןעקנורט

 -- .טָאלעב, טליּפש ןעמ ןוא ,ןירַאכַאט טימ ייט ןימ ַאזַא

 רעד ךיוא ךיז טעז רעמינּפ יד ףיוא ןוא ,ליּפש-המחלמרַאפ

 ַא טימ רשפא ןוא רעקידהמחלמרַאפ ַא סערעטניא:ליּפש

 -קעלע רעדָא יזַאג טימ עטלעטשעגנָא-קנַאב ןליּפש סע .סוילּפ

 -גנוי רָאּכ ַא סענאגיוא ןפרַאװ ךיוא .ןטסילארויב-טעטיצירט

 וילב רכינ ןיא 41 ןעמעװ ףיוא ,עקידהמחלמרַאפ תובקנ

 א -- ןריטנעצקַא סָאװ ,ןליוז ענרעצליה עשידָאמ יד ןיא

 -בעװ עלעדיא סָאד רעקידוװעצייר ךָאנ רָאג ! םישודיח

 ךעלשיט םוכס ַא רעּבָא .סיפ עטעקַאנ ערעייז ןופ ףָאטש

 טבירש'ס רעװ : םלוע רעדנַא ןַא ךרוד ןעמונרַאפ ןענעז

 ןעק -- ,ןטרעװנָאק ףיוא סעקרַאמ טּפעלק ,ךעלטרַאק ,ווירב

 גנַאל םישדח ןיוש רשפא ןוא ןעמוקעגנָא טשרע טנייה --- ןייז

 רע ףרַאד ָאד ; ןעמוקעג גנוקישרַאפ ףיוא טסייה'ס : ָאד

 ןייז טימ ץנעדנָאּפסערָאק רע טריפ .ןייז רע זומ ָאד ןוא ןציז

 ןופ רעדנעלגנע ןַארַאפ ןענעז סע .ןבעל קירעהַאדָאד זיב

 .ונלשמ ךיז טנעקרעד בור'ס רָאנ .עטלַאמ ןופ ןוא דנַאלגנע

 ,לָאז ןרעביא ריצַאּפש ןקידכעלעמַאּפ ַא דָארג טכַאמ רענייא

 ,טָאטש ןיא חרוא רעשירפ ַא .רע טקילב לשיט ַא ייברַאפ

 ַא .ףוצרּפ טנַאקַאב ַא ןענעקרעד רע טעװ רשפא .רע טכוז

 סנייא ,דייר ןיא טרעטנָאלּפרַאפ זיא ןליבסנַאמ ערעגנוי לשיט

 טלייצרעד ,טרעפטנע ןוא סהישק ןיײרַא טגָאז ןרעדנַא טעד

 ןייא ,ןײטש עגר ַא טביילב רעטקישרַאפ שירפ רעד .ץיוו ַא

 ַא וליפא ןטכַאדסיוא טנעקעג ךיז טָאה עקַאט ןרָאװ ,עלעגר

 -ַאב רָאג רשפא ,עטקישרַאפ ךיוא ןענעז סָאד זַא ,ןדנילב

 -גיא ןַא ייב רענייא ,ןייז טשינ לָאז'ס ענדָאמ יװ ןוא .עטנַאק

 זיא ,ָאליטס ַא טימ גיײצעג-ריּפַאּפ רעביא ,לשיט לעודיוויד

 ! רעטנַאקַאב ַא ןעוועג עקַאט

 סָאװא 7! עקַאט ! סֶע טנעז היא; 7? ַאה ? סָאװ;

 ןושג 7? ריא ןוא -- ָאד ץיז ךיא; 7? ָאד ריא טוט

 ,"גוצ רעליעסרַאמ ןטימ ירפרעדניא טנייה ,ןיינ,, ??גנַאל

 סטלַא ךיז טלייצרעד ,טסעומש ןעמ ,ןעייווצ ןיא ןעמ טציז

 ,םַאזנייא טשינ ,ןדירפוצ עלעקטונימ ַא זיא ןעמ ,סיינ ןוא
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 יקסווַאשרַאװ .ע ןופ טערטרָאּפ-ץטיוא

 ."עניד, םוצ ךיז טיירג ןעמ ,עװַאק ַא ,ייט ַא ,ללכה .הלילח

 ,(טיורב-טנווָא)

 טרָאד ןטכענ ,"ב., ןַארָאטסער ַא זיא'ס ,רימ טימ ןסע טמוק

 ; שיפ ןייק טשינ וליפא ,ןעועג שיילפ ןייק טשינ ,ןסעגעג

 -רעביוא ןַא ןוא ןייר ויא'ס רעבָא ,רעגראוו -- תוקרי ייווצ

 --- .ןייוו ןָא ,קנַארפ 25 : טרָאװ ןייא טימ .טריוורעס רענלעק

 ,."ךייא טעברַאפ ךיא

 :ָאסנָאק רעד רַאפ ןלָאצוצ ןתעב ןוא רעטעּפש לסיב ַא

 ָאד ריא עקַאט ? םה, : רעטירד ַא ייברַאפ טייג עיצַאמ

 1 סָאד ןענַאװ ןופ .טנװָא ןטוג, ."םכילע-םולש ! טעכיוא

 "== == ליעסרַאמ ןיא ןעזעג לָאמַא רשפא ריא טָאה

 ןייג טשינ ןעק רעטירד רעד רעבָא .טייג ןעמ ,ףוס לכ ףוס

 ןיא , ףכית ,ָאד סנקירעביא .ןַארָאטסער ןרעייט ןייק ןיא

 ןַארָאטסער רעד ויא רעביאנגעקטנַא עלעסעג לָאמש ַא

 ,"טכַאנרעדפיוא ךיוא שיילפ ןוא סקיפ קנַארפ 12 "סרוק,

 ויסַאּפ-סנַאפעד רערעטצניפ רעד ןופ טנפע ןעמ ןוא

 ,לַאז ןקיטכיל ַא ןיא ריט ַא טכַאנ (גנוקידייטרַאפ רעוויסַאּפ)

 -מעצעד סיעכהל ןוא ,טערַאּפעגנָא רעדָא טרעכיורעגנָא םגה

 טימ לופ ,טמערַאװעגכרודַא טוג עקַאט רעטעמָארַאב-רעב

 ןבעל ןעייטש לייט ןוא גנע טציז'מ וװ ,ךעלשיט ןוא ןשיט

 ,ןמיס רעטוג ַא -- .רעסעד םייב ןיוש ןטלַאה סָאװ ,טסעג

 ןטרַאװ וצ ךיז טניול'ס זַא ,טכעלש טשינ ַאד ןעמ טסע אמתסמ

 ,לקנעב יירפ א ףיוא

 .(םיבתכ ענעבילברַאפ יד ןופ)



= 

 עי

 "סרַאלנומש , ךוב םענופ

 -מורַא ,ןוא ןעגניי עלַא ןעמַאזוצ ךיז ןעמענ .ןסע ןכָאנ תבש

 עטרילָאק יד ןיא ,"סעינַארבוא, עקידתבש יד ןיא ,ענעשַאוועג

 ןעיײג ,ןגָארק ַא ןָא ,רעזלעה עניורב עזיולב יד טימ רעדמעה

 . . . ןיײרַא "עעטיליב,/ רעד ןיא ףיורא ייז

 ןעד סָאװרַאפ ןוא .רעגערג טייג סיורָאפ ןוא רעטשרע רעד

 ןבעגעגּפָא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע זַא ,טשינ

 ןיא ליוו ; ?עעטיליב, ַא ןגעװ עטיב א ףעשדויירק םוצ

 תבש ַא טמוק סע ,ןעגניי יד ,הסנרּפ טכַאמעג ךיז טָאה לטעטש

 יװַא ןוא ,ןכיילגסעד ןדיימ יד ,טסַאּפ ןוא טסוּפ םורַא יז ןעייג

 ,לָאמַא ןוא ,ןסימש וצ טרָאװ ַא ןעמעוװ טימ ןייז שטָאכ לָאז

 ךיוא טָאה'מ ליוו . . . ןצנַאט וצ ךיוא --- ךיז טזָאל'ס זַא

 . .. . גנולײטּפָא עשילַאקיזומ ערעדנוזַאב ַא ןריפנייא טלָאװעג

 ,רעגערג ,רע טָאה ? ןליּפש יז לָאז ןגעווסנעמעוו רַאפ זיא

 ןעמוקעגנָא ךיוא ןענעז רעדנוזַאב .ןעזעגסיורָאפ סָאד עקַאט

 ,ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןיא םורַא ןוא םורַא ןופ תועידי

 ףיוא ךיז טפערט ןעמ ךעלדיימ ןוא טיילעגניי סנעמעוו טימ

 טימ ןָא ךיז ןביול ייז ווו ,סעמשטרק יד ןיא ןוא ןטקַארט יד

 "רעסערג, ןוא ?רעקרַאטש. ןרעװ עכלעוו ,"ןעעטיליב,, יד

 טָאה -- ןעגנולייטּפָא ?עשילַאקוומ , ןוא ?עשיטַאמַארד, טימ

 רע .סיורָאפ רע טייג טציא ןוא ןגיוושעג טשינ רעגערג עקַאט

 . . . ןעװעג הכוז טָאה

 יו סעּפע ךיו ןליפ ,טיא רעטניה ןעייג סָאװ ,ןעגניי עלַא

 טימ . . . סענורטס יד יװ ,טפײטשעגנָא ןוא ןגיוצעגסיוא

 "רעגנודַאלניײא,, יד טימ ןוא ןשַאט-טסעוװ יד ןיא סרעגייז יד

 -עגפיוא רָאלק טייטש סע עכלעוו ףיוא, סעטרעּפָאק יד ןיא

 טעב ןעמ ,עקפייפ,, : רעגייטש ַא יװ ,ןעמָאנ סנעדעי ןבירש

 . . . ?גנולמַאזרַאפ רעקידתבש רעד ףיוא ךיד

 : לטיב ַא ךיז טמורק עקפייפ רָאנ

 -ּפָא טנעה יד ,רעביירש יד -- רע טגָאז -- ,ייז לָאז'ס --

 רָאנ ,לווייפ : ןביירשפיוא טנעקעג טשינ .ןרעװ ןעמונעג

 ."עקפייפ ,,

 רעד ףיוא טשינ זיא ָאד זַא ,עקפייפ ,רע טריּפש סעּפע

 . ... רעשיטייל לסיב ַא ןסייה רע ףרַאד ָאד זַא ,רופ

 ,טריּפש רע לייוו ,רעביא טכייל זגור רעד טייג ןגעווטסעדנופ

 ןוא ןירַא ?טפַאשלעזעג, ַא ןיא טרָאפ ךָאד רע טייג סעּפע זַא

 . . . "רעדילגטימ,, ַא זיא

 ךיז טלעטש'מ ןוא ףױרַא טמוק ןעמ זַא ןוא עקַאט ןעמ טייג

 ,סעטיימ לאומש שיט ןצרַאװש םייב ןעמ טעזרעד ,קעװַא

 יד .,רעביא ךיז ייז ןקוק .ןעלכעמ ןוא סבייל-ןרהא לרעב

 : ןגיוא יד טימ קניוו ַא ןוא ךיז ןשיווצ ,ןעגניי

 .. . ןײרַא ןעמַאמ ןייד ןיא חור ַא . . . טסעז וד דעבָא --

 ןוא סבייל-ןרהא לרעב טייטש ,ןביוא טרָאד ,שיט םייב ןוא

 טגכער רע .טכירַאב םעד סױרַא ריּפֲאֹּפ ַא ןופ רָאפ טנייל

 ליפיו ,ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה סע רעדילגטימ ליפיוו ,סיוא

 "ןבַאגסוא , טָאה'מ ליפיוו ןוא ?ןסָאלפעגנייא, טָאה'ס טלעג

 .רעכיב ןוא קנעב ,ןשיט ,הריד ףיוא טאהעג

 ,עקרַאנירַאמ רעצרוק ַא ןיא לְרֹוחב גנוי ַא יזַא ךיז טכַארט

 : טנַאה ןיא לטיה-"טעּפיציל,, ןכוט ַא קידנטלַאה

 ,רענעגײא רעד. . . לאומש . . . טשינרָאג ,ךיז טכַאד,

 -טסעדנופ .רעדיינש השמ ייב ןעמַאזוצ רימ טימ טעברַא סָאװ

 2; םעװ

 : לדײמ רעטלע ןַא ןיוש ,ךיוא ךיז טכַארט

 רע טגָאז'מ ! טײל ַא -- ,שטנעמ רענשזַאװ ַא זיא רע;

 "..רעטכָאט ערעטלע סרעדיינש השמ טימ ןתח ַא טרעוו

 רעד ןופ תובשחמ עקיזָאדיד טָא רעביא טסייר לקעלג סָאד

 טערטי'מ זַא ןכַאמ טנַאקַאב טוט רעדיו לכעמ ןוא רעטצעל

 ,עטקעריד ,עכיילג ,ענײמעגלַא; יד וצ וצ טציא

 סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ ַא ןלייועצסיוא וצ טערט'מ . . . "ןלַאװ

 ץנַאג ַא קעטָאילביב רעד ןיא טעברַא יד טימ ןריפנָא לָאז

 -ערּפ, סָאד ,ייז זַא ,טנַאקַאב ךיוא טכַאמ רע .רָאי קילעפ

 -ןרהא לרעב ןוא סעטיימ לאומש ןוא רע ,טסייה סָאד ,"םוידיז

 -ייוטייצ ,שירָאזיװָארּפ רָאנ ןעװעג טנייה זיב ןענעז ,סבייל

 ףיוא ךיוא יז ןעמ ןָאק ,ליוו גנולמַאזרַאפ יד זַא רָאנ .קיל

 ...ןלייווסיוא רעטייוו

 טליטעצ דלַאב ןרעווס ןוא יירעדערעג ַא עקַאט טרעװ

 -פיוא ףרַאד רעדעי עכלעוו ףיוא ,ריּפַאּפ ךעלקיטש עסייוו

 רעד ןיא ןייז וצ םיא ןלעפעג סָאװ ,יד ןופ ןעמענ יד ןביירש

 -עזעל ןוא קעטָאילביב רענײמעגלַא רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ,,

 -עכייצפיוא רָאנ ףרַאד ,ןביירש טשינ ןָאק סָאװ ,רעד ."לַאז

 ןייז, ךיז טָאה טַאדידנַאק רעדעי לייוו ,ןרעמונ יד זיולב ןענ

 ."רעמונ םענעגייא

 ,""טעברַא עטּפַאהבעל, יד וצ טייג שיט םייב טנעָאנ ןוא

 סבייל-ןרהא לרעב רָאנ זַא ,ןָא טזייוו לכעמ . . . ןזייװנָא סָאד

 טשינ ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ רַאטערקעס ןייז וצ ףיוא גיוט

 זַא ֶא טזייו ,רעדיו סבייל-ןרהא לרעב :; רערעדנַא ןייק

 ןײק טשינ ןוא ןיירַאפ ןופ רעריסַאק ןייז ןָאק לכעמ רָאנ

 ףרעוװש וצ טיירג ןענעז ןעמַאזוצ עדייב ייז ןוא ; רערעדנַא

 וטסע ,סעטיימ לאומש יװ ,רעדנציזרָאפ ףיוא ןרעדנַא ןייק זַא

 . . . ןכוז וליפא לָאז'מ ןעניפעג טשינ ךעד

 רע טפיול .טשינ ךיוא רע טגייווש ,סנױזַא רעגערג טעז

 טימ ןעגניי יד ןשיוװצ .טטסייה'ס ,עטנַאקַאב ענייז ןשיווצ םורַא

 ןוא ךעלדמעה עטרילָאק ןוא רעזלעה עניורב ענעשַאוועגּפָא יד

 ןייז ןביירשוצניא ןסעגרַאפ טשינ ןלָאז ייז ,ןָא יז טגָאז

 ,צכַא רעמונ,, שטָאכ זיא ,טשינ ןענָאק ייז ביוא ןוא ,ןעמָאנ

 .גונעג ןייז ךיוא סע טע ,, . . םשה ןעמל

 ,לווייפ .שיטייל רָאג רעהַא זיב ךיז ןטלַאה ןעגניי לסיב סָאד

 ןציוש עילומ רעסייו רעד ןוא סלעוולעוװ עשטמרבַא ,לדנעמ

 טקנוּפ טיור ייז ןרעוװו ערעייז רעמינּפ יד ,לסיב ַא וליּפַא ןיוש
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 רָאנ . . . רענלעז יד ןופ ןעמוקעג סָאװ-רָאנ ןטלָאװ ייז יו

 ,טשינ טדאש .,ןגעווטסעדנופ

 ךיז ייז ןרעה ."טריטיגרַא ןוא לשטיא ייז ןשיוװצ טייטש

 יז טרעװ ,טדער רע סָאװ ,טרָאװ ןקיצנייא ןדעי ןופ ןוא וצ

 טרילרַאפ עקפייפ רָאנ .רעשטשוטמ ןגיוא יד ןיא ןוא רעסייה

 : טשינ ךיז

 טיג -- ! סמַאד עבעט ַאי עצנַאג ,סרעקַאנק עצנַאג --

 ,קנַאב רעד ףיוא טציז סָאװ ,עמעט דיומ רעד וצ קניוו ַא רע

 סנייז רַאפ ןייא הנושמ התימ ַא רועיש טמענ ענעי זַא ,ױזַא

 קילב ןטרזממעג םעד טּפַאכרעד יז ןעוו ןוא . . . גיוא ןַא

 .. . קינשיװ רעקידחסּפ ַא יװ ,טיור יז טרעוו ,םענייז

 סיורג ןייז רַאפ ,ןעלווייפ ןוא ,ןשטרעב ןלעפעג סָאד טרעוו

 סעצײלּפ יד ןיא קַאנק ַא ּפָארַא רע טזָאל ,טייקטרזממעג

 .ןעוועג ןייארַאּפ ןייק ןיא טשינרָאג טלָאוװ'ס ךיילג ,ןײרַא

 לייוו ןוא ,ןעגנילק וצ קרַאטש ןָא רעדנציזרָאפ רעד טבייה

 טציז טסַאג סלַא ןיירַאפ םעד טכוזַאב טָאה סָאװ ,טנעדוטס ַא

 -רַאפ רעדנציזרָאפ רעד ךיז טליפ ,ןָא ןביוא טרָאד ךיוא

 רעיוא ןיא גנורעלקרעד לקיטש ַא םיא ןבעג וצ טעטכילפ

 -עג יד הלילח זיא סָאד זַא ןעניימ טשינ לָאז רע : ןײרַא

 סיוא זיולב . . . ױזַא רָאנ ןענעז יז , . . . טפַאשלעז

 טלייצרעד ייברעד רָאנ . . . ןייז ךיוא ייז ןלָאז . . . ארומ

 רַאפ ,לדנעמ עקַאט טלָאצ טלעג-דילגטימ סָאד זַא ,טשינ רע

 עסַאק יד --- ױזַא טַאלג ןוא -- ךיוא רע טלָאצ ןפיוק רעכיב

108 

 ןוא . . . תוישעמ ,ןטפעשעג ,"טיציפעד , : ךיז טקיטיינ

 ךיז טביולק ןוא ןָאנביױא טציז סָאװ ,?ץנעגילעטניא,, יד טרָאד

 ..יוזַא טַאלג רָאנ עקַאט ןיא ,שיפ ּפָאק ןטסעב םעד סיוא

 ךיז טליפ ךרודַאד ןוא . . . רעדיװ ץרא ךרד סיוא זיולב

 ןיא גנורעלקרעד רענעבעגעגּפָא רעד ךָאנ טנעדוטפ רעד

 -- רעדנציזרָאפ רעד ןוא . . . טקידירפַאב ןייױַא רעיוא

 .. ."ןטכערַאּפ,, וצ ךַאז יד יו ,טסווועג טָאה רע ...! רעגיז

 ךעלדיימ ערעטנעגילעטניא יד וצ םוא ךרודַאד ךיז טקוק ןוא

 -טע שטָאכ טרעװ ןוש רע זיא יצ, ,סעציילּפ ענייז רעטניה

 : .  קילב ץוט עכעל

 : קירעיורט ױזַא םיא טרעוװ סע ןוא לדנעמ ױזַא טייטש

 ןיוש ןעמ רָאט ןיירַא סעציײלּפ יד ןיא לשטעּפ 'ַאק וליפא

 : ןעקפייפ וצ רע טגָאז . . . ןבעג טשינ ךיוא

 ! םוק ,עקפייפ ---

 -רעטנוא יד טימ ךעלטיווק יד ןרעגערג רעביא ןעמ טיג

 ןופ ,דישרעטנוא ןָא ,ןטכַא עלַא ןוא ,?סנצכַא;; ענעבירשעג

 ןעעז ןוא ןפָא ּפעק יד ייב ךייהרעדניא ןענעז ,דעלטיווק עלַא

 סױרַא ןּפעלש סָאװ ,ןעגנַאװצ עקראטש יד יװ טקנוּפ סיוא

 ןטרַאװרעד ךָאנרעױזַא . . . סעטיּפָאק-דרעפ ןופ סעלַאנפוא

 ,השקשינ : ןלַאװ יד ןופ ףוס םעד ףיוא טשינ ךיז ייז

 ַא טיג'מ ןוא ..גנונעדרַא ןיא ןכַאמ ןיוש טעװ רעגערג

 ךיילג -- טרָאד ןופ ןוא ךעלגיטש עלַא ןופ ּפָארַא עשטּפָאה

 . . . ןײרַא לקנעש ןיא ןעילע וצ

 3 2 גבי

 סע 2

 אלק

 3 יישר ר עא

 טרער ירז טי עי

 = הי שעוק;=5 עב יע

 י

 -ר ילש



 שטינַאמ .י

 ארוגאניוו ךורב
 יב קסַאלדָאּפ-וָאלָאקָאס ןיא 1900 םורַא ןריובעג
 ,רדח ןיא טנרעלעג .ןרעטלע עכעלגעמרַאפ-טשינ
 -ליב.טסבלעז יד ןיא ןגיוצרעד רקיע רעד רעבָא
 -עפעד םלַא ןביױהעגנָא 1918 ןיא .ךעלזיירק-גנוד
 -עג ,ןלױפ ץנַאג טכוזַאב .טסיצילבופ ןוא טנער
 -יַל טכעלטנפערַאפ .עטיל ןיא טייצ לקיטש ַא טבעל
 ןיא -- 1928 ןיא ןטעברַא עשיטירק-שירַארעט
 ,"טייהיירפ .מ,, ,"רעמַאה,, ןיא טעברַאעגטימ .זירַאּפ
 עיינ,, ,"טפירשנכָאװ, ,"רעטעלב .טיל,, ,"טפנוקוצ,
 ןייז .1941 ןיא טריטסערַא ."לַאנרושז .פ,, ,"עסערפ
 ,טּפירקסונַאמ ןיא ןזָאלעג .טנַאקַאבמוא -- לרוג
 עכעלטע ,ןעלקיטרַא עשיטירק ערערעמ רעסיוא
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד רעביא ןעייסע ערעסערג

 רעקיטירק-רוטארעטיל רעד - ארוגאניוו ךורב

 ןקיטסײג םעד ןענעכייצ וצ זיא לופתיורחא ןוא רעווש

 ; ַארוגָאנוװ ךורב רעקיטירק-רוטַארעטיל ןופ טערטרָאּפ

 ןײז .ןפַאש ןוא ןבעל ןייו ןופ לכה-ךס םעד ןעיצרעטנוא

 קיצנַאװצ ךרעב ןופ טכורפ יד ,השורי עכייר ןוא עסיורג

 -רוטַארעטיל רעשיריי ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט רָאי

 ןצנַאגניא טעמכ זיא ,גנושרָאפ-רוטַארעטיל ןוא קיטירק

 -עצ ןוא טייזעצ זיא ענייז השורי יד .תושר רעזנוא רעסיוא

 ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטיצ עטסנדישרַאפ יד ןיא טײרּפש

 רעלגעמ טעװ סע זיב ימ ןוא טייצ ןעמענרַאפ ךָאנ טעװ סע

 ןבעל קידנפַאש ןייז ןופ ןרוּפש יד וצ ןעמוקוצוצ ןייז

 ,וצפיוֹרַא זיב ,טָארט ךָאנ טָארט ןײגכָאנ ןוא ןצנעגרעד

 .קורדסיוא ןטשרע םוצ ,טָארט ןטשרע םוצ

 ,ענייז םיבתכ עכיירלָאצ יד ןענעז ןדנווושרַאפ ןצנַאגניא

 -רעד וצ טרַאװעג גנַאלנרָאי ןבָאה סָאװ ,ןטעברַא עקיטכיוו

 שינעטלעהַאב ַא ןיא -- ןעמוקעגמוא .ןייש עקיטכיל יד ןעז

 ? ןסירעצ עּפַאל-יצַאנ רעקיטולב ַא ןופ וצ ,ןבָארגַאב

 -- טציא זיב ןכוזוצּפָא ןזיוװַאב ןבָאה רימ סָאװ סָאד

 טימ ?טפירשנכָאװ, רעװעשרַאװ רעד ןופ ןרעמונ עקינייא

 ַא ,"לַאנרושז רעזירַאּפ, טעלּפמָאק ַא ,ןטעברַא סַארוגָאניװ

 -נוא ןענישרעד ןלַאנרושז עדייב) "רעטעלב, ןרעמונ רָאּפ

 רעד ןיא ענייז ןעלקיטרַא ייר ַא ,(עיצקַאדערטימ ןייז רעט

 -עװש טימ ןענעז עכלעוו ,"עסערּפ עיינ,, רעקידהמחלמרַאפ

 -ַאנ רעזירַאּפ רעד ןיא ןביירשוצרעביא ןעגנולעג ןטייקיר

 םענופ לייט רעניילק ַא זיולב זיא -- קעטָאילביב רעלַאנָאיצ

 ןיא תובישח טימ ןעמָאנ ַא ,ַארוגָאנױו ךורב ןופ ןפַאש

 -טרָאװ ַא ןופ ןעמָאנ ַא ,קיטירק-רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 .זירַאּפ-רוטלוק ןשידיי ןיא רעגָאז

 ,סַארוגָאנױו טנגוי יד ןוא טייהדניק יד ןעוועג זיא רעווש

 טימ טַאלגנַארעג ךיז רע טָאה ןבעל ץנַאג ןייז יו טקנוּפ

 ףרעטלע עמערָא ,עמורפ ןופ ןוז ַא .טיונ רעלעירעטַאמ רעד

 -לעזעג-שיטילָאּפ ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניירַא ירפ רע זיא

 -רַאּפ ןיא ןרָאפעגמורַא גנַאלנרָאי רע זיא ,ןבעל ןכעלטפַאש

 -דער רעטוג ַא ןעוועג .(ןויצ-ילעוּפ עקניל ןופ) תוחילש-ייט

 יד ןגיוצעגוצ ןבָאה ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ענייז ןוא רענ

 ןוא טײקכעלכַאז ,טייקרָאלק רעיײז טימ טיײקמַאזקרעמפיוא

 .ץנַאגעלע

 רעמצלַא םיא .ןבייה ןגַארפ עשיטילָאּפ יד טימ ךךיילגוצ

 טביירש רע ..ןעמעלבָארּפ עשירַארעטיל ןריסערעטניא וצ ןָא

 -רוטַארעטיל רעביא ,רעביירש עשידיי רעביא רעטּפָא ץלַא

 םורַא -- זירַאּפ ןייק ןעמוק ןייז ךָאנ .ןגָארפ-רוטלוק ןוא
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 טימ ךעלסילשסיוא טעמכ ןיוש ךיז רע טמענרַאפ -- 8
 .קיטירק-רוטַארעטיל

 -ייז ,רעקיסַאלק עשידיי יד רעביא ןטעברַא עשיטירק ענייז

 ,ןושָאטאּפָא ןשַא ןגרעבנסייוו רעביא ןעגנולדנַאהּפָא ענ
 ןוא סינּפיק קיציא ,ןרעפעפ ,ןשיקרַאמ רעביא : ןענַאמזַאלג

 -ירש ערעגנוי ןוא ערעטלע ערעדנַא רעקילדנעצ רעביא

 -עגסיוא ךיז טָאה רע .ןעמָאנ ַא טפַאשרַאפ םיא ןבָאה רעב

 ןיא ןזיײװַאב ןטימ ,זילַאנַא ןכעלטנירג ןייז טימ טנכייצ
 ךות םעד ןעגנערבוצסיױרַא ןצַאז עקידמוצמצב עטסערּפעג

 ןיק םיא יב ןעװעג טשינ .ןפַאש ןייז ןוא רעביירש ןופ

 וצ טַאהעג קידנעטש טָאה רע ,ןזַארּפ םתס ןייק ,הצילמ

 -כָאנ םיא זיב זיא סָאװ סנױזַא ,סערעדנוזַאב סעּפע ןגָאז
 ךרוד רעביירש םעד ןעזעג טָאה רע .ןרָאװעג טגָאזעג טשינ

 טימַאב ךיז טָאה רע .הביבס ןוא טייצ ןייז ןופ עמזירּפ רעד

 סָאד עכלעוו ןופ תורוקמ עלַאיצָאס יד ןעוועטנורגרעד וצ

 טָאה קיטירק-רוטַארעטיל ןייז .ןרָאװעג טּפעשעג זיא קרעוו

 ;ילַאנַא ןכעלטפַאשנסיװ םוצ טרעטנענרעד ךיז רעבירעד

 .שירעיצרעד-וויסערגָארּפ ןעוועג זיא

 יד ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא ,1924 ןיא ,טָאה סע ןעוו

 ךַאװ עדעי טעמכ ַארוגָאנױו ךורב טגעלפ "עסערּפ עיינ,

 -נוה יד ןיא .לקיטרַא ןשיטירק-שירַארעטיל ןייז ןביירש

 רעקיזָאדרעד ןיא ןעגנולדנַאהּפָא עטכעלטנפערַאפ רעטרעד
 -ַארעטיל ,קרעװ ןוא רעביירש טצַאשעגּפָא רע טָאה ,גנוטייצ

 -עייל רערעסעב רעד .ןשינעעשעג-רוטלוק ןוא תופוקת עשיר

 סָאװ ,לקיטרַא ןַא סַארוגָאניװ ,ןייז ףיוא טרַאװעג טָאה רענ

 ןיא ךיז ןריטנעירָא וצ רעזייווגעוו סלַא טנידעג םיא טָאה
 -עג דנעצנעלג טָאה ַארוגָאניװ .ןפַאש-רוטלוק ןשידיי םעד

 טגלָאפעגכָאנ טָאה רע .רוטַארעטיל עשידיי עטלַא יד טנעק
 יד ןיא ,עקירעמַא ןיא ,ןליוּפ ןיא ךוב ענענישרעד סעדעי

 -עג םיא זיא טנעָאנ קרַאטש .םיבושי עשידיי עטסנדישרַאפ

 ליפ ךיוא טָאה רע .רוטַארעטיל עשידיי-שיטעיווָאס יד ןעוו

 .קיטירק-רוטַארעטיל רעשיטסיסקרַאמ רעד ןופ טנרעלעג

 -עגנָא יד ןופ רענייא ןדָאװעג ַארוגָאנױו ךורב זיא ױזַא

 -רַאעג טָאה רע .רעקיטירק-רוטַארעטיל עשידיי עטסנעעז

 ןצרּפ ,ןעלעדנעמ טעמדיװעג ,קרעװ ערעסערג רעביא טעב

 ןבעגעגּפָא ןרָאי עטצעל יד ךיז טָאה רע .ןעמכילע-םולש ןוא
 סע .דיל-סקלָאפ ןשידיי ןרעביא ךוב סיורג א ןביירש ןטימ
 .עיגרוטַאמַארד עשידיי יד טריסערעטניא םיא טָאה

 ןופ רעטעּפש ןוא "רעטעלב,, יד ןופ רָאטקַאדער סלַא

 ליפ ןזיװעגסױרַא ַארוגָאנױו .ב בָאה ,"לאנרושז רעזירַאּפ,

 ןוא ןלעטשנעמַאװצ ןרַאפ שינעדנעטשראפ ןוא קאמשעג

 רעד טימ טָאה רע .עבַאגסיױא עשירַארעטיל ַא ןבעגסױרַא

 -רַא סעדעי ובילקעגּפָא תוירחא ןוא טייקגנערטש רעטסערג
 טעברַאעג טָאה רע .דיל סעדעי ,גנולייצרעד עדעי ,לקיט

 רעבלעזרעד טימ םירבח ענייז ןופ ןלַאירעטַאמ יד רעביא

 .ןעגנופַאש ענעגייא ענייז רעביא יו ,טיײקלופגרָאז
 ןשיװצ .ערעדנַא וצ ןוא ךיז וצ גנערטש ןעוועג זיא רע
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 ,"רימחמ,, ַא סלַא ןעגנַאגעגנָא ַארוגָאניױװ .ב זיא םירבח ענייז

 םיא ייב ןעוועג טשינ .רעביירש ןופ טגנַאלרַאפ ליפ טָאה רע

 ענייז וצ אקווד טָאה רע ."עיזנעצער-טפַאשטניירפ,, ןייק

 ףעגנורעדָאפ עסיורג טלעטשעג רעביירש-םירבח עטנעָאנ

 -ירש רעגנוי ַא טָאה ,טנַאלַאט ןפָארטעגנָא רעבָא רע טָאה

 רַאפ סע זיא ,דיל טוג ַא ,עלעװָאנ ענייש ַא ןבירשעגנָא רעב

 -ַאװ יד ןענופעג רע טָאה ,בוט-םוי ַא ןעוװעג ַארוגָאניװ

 ןלעטשוצרָאפ םיא ,ןקיטומרעד ֹוצ םיא רעטרעװ עטסמער

 ,םלוע-ןענעייל ןרַאפ

 ןשיוװצ ןעוועג רע זיא תונשקע ןוא ןביולג ןשירענָאיּפ טימ
 . "עטיל -- גייוצ םעד קידנגעלפ ,רעיוב-רוטלוק עטשרע יד

 ןצנַאג םעד ןעיובוצסיוא ןפלָאהעגטימ רע טָאה ,רוטַאר

 סלַא ,עגיל-רוטלוק רעד ןיא םיא ןפערט רימ .ןינב-רוטלוק

 -רוטלוק ןוא עשירַארעטיל רעביא טנערעפער רעקידנצנעלג

 -רעווינוא-סקלָאפ ןופ ,ןלוש יד ןופ רעיובטימ סלַא ,םינינע

 -רעביירש ןופ ,טַאיּפ ןופ ,קעטָאילביב רעד ןופ ,טעטיס

 -ויטַאיציניא עטשרע סָאד .טנָארפ-רוטלוק ןופ ,דנַאברַאפ

 זיא סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלװעלַא ןַא ןגעוו לקיטרַא

 -נגעלעג רעד ייב ןעמענ רימ .ןרָאװעג ןבירשעג םיא ךרוד

 : ןלעטש עשיטסירעטקַארַאכ עקינייא ןופרעד סיורַא טייה

 -רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןַא ןופ עיידיא-םצע יד;

 ןש יז זיא ןטרָאד ןוא ָאד .עיינ ןייק טשינ זיא סערגנָאק

 -ַאב ןוא ןעמוװשעגפיורַא ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב

 ױזַא ןעװעג טשינ יז זיא רעבָא לָאמנייק .ןרָאװעג טלדנַאה

 .טייצ רעקיטציא רעד ןיא יװ לעוטקַא-קידנענערב

 סָאוװ  ,םזישַאפ ןוא המחלמ ןופ רַאפעג עקידנעָארד יד,

 -שטנעמ רעקידנטעברַא רעצנַאג רעד ןופ ּפָאק ןרעביא טגנעה

 רעצרעה יד קערש ןוא ורמוא רעדנוזַאב ַא טימ ןָא טליפ ,טייה

 עשיגַארט יד .טלעװ רעד רָאג ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ

 עגַאל יד ןוא הטיחש-טלעוו רעטצעל רעד ןופ גנורענירעד

 טכַאמ רעד ייכ וו/רעדנעל יד ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ

 םזישַאפ רענעטלַאהַאברַאפ רעדָא רענעּפָא ןַא ךיז טניפעג

 ןטרַאװרעד וצ ןבָאה עטצעל יד סָאװ ,טלוב גונעג ןזיײװַאב ---

 ,ןלַאפ עדייב ןיא

 ןוא המחלמ ןופ רעטסנעּפשעג עכעלקערש ייווצ יד ץוחַא;;

 רעקידנטעברַא רעשידי רעד ןופ עגַאל יד זיא ,םזישַאפ

 -ארומ ַא טלעװ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא גנורעקלעפַאב

 -ןטַיידַאב ךיז ןעניפעג סע רָאנ וװ ,לַארעביא .ערעווש-קיד

 ןופ רעדנעל יד ןיא סרעדנוזַאב ןוא םיבושי עשידיי עקיד

 -תונמחרבמוא ןַא ייז ןגעק ןָא טייג ,רוטַאטקיד רעשיטסישַאפ

 ,ףמַאק-גנוטָארסיױא רעשימָאנָאקע ןוא רעשיזיפ ,רעקיד

 גנומערָארַאפ רעכעלרעהפיואמוא רעד טימ טנַאה ייב טנַאה

 ַא רָאפ ךיוא טמוק ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ גנוריזירעּפיוּפ ןוא

 סָאװ  ,סעיציזָאּפ-רוטלוק .הדירי עקיטסיג עקידרדסכ

 ןוא ימ רערעװש טימ ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא ןענעז

 -ןייא-גָאט ןרעװ ,ןרָאװעג טיהעגּפָא ןוא טיובעגפיוא רעטַאמ

 יברחומו בורח סיוא-גָאט

- 



 עכעלטלעיוו סָאד תוחוכ עטצעל יד טימ ךיז טרעטַאמ סע,

 רענעּפמורשעגנײא טרעװ ןוא ןלױּפ ןיא ןזעוו-לוש עשידיי

 טלעװ רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ָאטשינ .גָאט וצ גָאט ןופ

 -טסניק רעליבַאטס ןייא ןייק טעמכ ,(דנַאברַאפנטַאר ץוח)

 ןייק ןוא נַאלרַאפ רעקיטעט ןייא ןייק ,רעטַאעט רעשירעל

 .טפַאשלעזעג-טסנוק עוויטקַא םוש

 -גייועגמוא ןופ תודע רימ ןענעז טימרעד קיטייצכיילג,

 -ַאב ןוא ןסַאמ עשידיי יד ןכַאמ סע סָאװ ,ןעגנוימַאב עכעל

 -רעד וצ ,טּכַאשדעטעברַא עשידיי עקיניזטסוװַאב יד סרעדנוז

 -גידַאב עטסרעווש יד ייב סעיציזָאּפ-רוטלוק ערעייז ןטלַאה

 .עיינ ןעיוב וצ ןוא ,ןעגנוג

 יד זַא ,ןרעו טשטייטעגסיוא טשינ ךעלדנעטשרַאפטסבלעז

 ןקיזָאדמעד ןריפ ףרַאד ןוא ןעק ץנעגילעטניא עשידיי

 -ניא רעשידיי רעד ןופ לרוג רעד .טרילָאזיא ףמָאק ןרעוווש

 עטסטיירב יד ןופ לרוג ןטימ ןדנוברַאפ גנע זיא ץנעגילעט

 -סישַאפיטנַא עלעוטקעלעטניא עכיירלָאצ יד טימ ןוא ןסַאמ

 ףליה ֹוצ רעבָא .טלעװ רעצנַאג רעד ןיא רעפמעק עשיט

 -עטניא רעשידיי רעד רָאט תונחמ עקידנפמעק עקיזָאדיד

 רָאנ ,טרעטילּפשעצ ןוא טלצניירַאפ ןעמוק טשינ רעלעוטקעל

 -עלטלעװלַא ןַא .טפַאשרעּפרעק עטריזינַאגרָא עסיורג ַא יו

 -גנַאגסיוא רעד ןרעו ףרַאד סערגנָאק-רוטלוק רעשידיי רעכ

 .?עיצַאזינַאגרָא ַאזַא רַאפ טקנוּפ
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 .ַא ןצ וײרב ַא סַארוגָאניױװ ןופ עילימיסקַאפ

 : ןטנוא עמַאס

 סָאד ןעװעג טלָאװ ,דליב םעד טָא ןופ קילבנָא םייב ,

 רעד .ןלעוטקעלעטניא ןשידיי םעד ןופ ןכערברַאפ עטסערג

 לרוג ןטימ ןדנוברַאפ גנע זיאס ןפַאש ןוא טעברַא סנעמעוו

 רעטייוו לָאז רע זַא ,רוטלוק רעייז ןוא ןסַאמ עשידִיי יד ןופ

 סָאד .טריזינַאגרָא-טינ ןוא טרעטילּפשעצ ,וויסַאּפ ןביילב

 ןיא סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןַא ןפורפיונעצ

 .העש רעד ןופ טָאבעג סָאד

 ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ךיז ןריזינַאגרָא סָאד,

 -עסיטנַא ,םזישַאפ ,המחלמ ןגעק ףמַאק ןופ עזַאב רעד ףיוא

 ףרָאד ,רוטלוק-ןסַאמ עשידיי יד ןקידייטרָאפ רַאפ ןוא םזיטימ

 6 0 עי יי ןי- א = ,243:4 1

 1 8 2 ,היואק געי עי יו בא

 .ןַאמרעקעב

 .ַאקסלַאווָאק הנח ןופ טפירשוצ ַא

 עשידיי רעזירַאּפ יד ןפלָאהעג ליפ טָאה ַארוגָאנױו ךורב

 עקידנרעלַאב ייז ןכעגעג ,גנולקיװטנַא רעייז ןיא רעביירש
 טעמדיוועג ןטנװָא יד ףיוא ןטערטעגסיױרַא זיא ,ןעגנוזייוונָא

 ןשידי ןופ סערעטניא םעד ייז וצ טקעװעג ,ןפַאש רעייז

 -יל רעשידיי רעד ןיא טכַאמעג טנַאקַאב ייז ןוא רענעייל

 .טלעוו רעשירַארעט
 "ןלַאנושז רעזירַאּפ,, עטלַא יד קידנרעטעלב ,ןעניפעג רימ

 זיא סנייא .סַארוגָאנױו ןעלקיטרַא עשיטסירעטקַארַאכ ייווצ

 .סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיי רעזירַאּפ יד וצ טעדנעװעג

 "וצטסבלעז ןֹופ טְסייג םעד ףרָאש טרָאד טריקיטירק רע
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 ײר ַא ייב ,םיא טיול ,טשרעהעג טָאה סָאװ ,טייקנדירפ

 סָאװ ,ןזיולב יד ןָא טזייו רע .טייצ רענעי וצ רעוט-רוטלוק

 טייקיטיונ יד ןוא טעברַא רעקיזָאדרעד ןיא ןַארַאפ ךָאנ ןענעז

 -רַא עטייווצ סָאד .ָאװינ ןרעכעה ַא ףיוא ןריפוצפיורַא ייז

 טשינ טָאה סָאװ ,רעביירש ןשידיי ַא רעפטנע ןַא זיא לקיט

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא לקיטרַא ןַא ןיא ,טצַאשרעד

 זיא . ַארוגָאנױו .בושי רעזדנוא ןֹופ טײדַאב םעד ,עסערּפ

 םוצ גנויצַאב עטסנרע טגנַאלרַאפ רע .קיסייב ןוא ףרַאש

 -יורג יד ןעזרַאפ וצ טשינ ןוא ךיירקנַארפ ןיא בושי ןשידיי

 .ערעזנוא ןעגנוכיירגרעד עס

 -לעװ -- רע טביירש -- ,בושי רעשידיִי רעזירַאּפ רעד,

 ןיוש טָאה סָאװ ,בושי רעד ; טפַאש ןוא טפמעק ,טדייל רעכ

 יד טרעדורעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןעגנוזָאל ןפרַאװ וצ ןזיװַאב

 ,(סערגנָאק-רוטלוק ,טנָארפ-רוטלוק) טלעװרוטלוק עשידיי

 -גנווש ןוא רעשיגרענע רעבָא ,רעניילק ,רעגנוי רעד טָא

 -לשזַא טיובעגפיוא ןיוש טָאה סָאװ ,בושי רעשידיי רעלופ

 ערעסערג ןוא ערעטלע ליפ סָאװ ,סעיציזָאּפ-רוטלוק עכ

 -עט-טסנוק ,רָאכ-סקלָאפ) טשינ ךָאנ ןבָאה םיצובק עשידיי

 ,ןלוש ,גנוטייצ-גָאט ענײײר-שירַארעטיל ,ענייש ַא ,רעטַא

 טָאה זירַאּפ עקיזָאדסָאד -- (ןבַאגסיוא-ךַאפ ,ןלַאנרושז-שדוח

 ",גנויצַאב עטסנרע ןַא טנידרַאפ

 ,רעשירעפַאש ַא ןעוועג זיא טסייג רעשיטירק סַארוגָאניױװ

 עדעי טפמעקַאב קרַאטש רעבירעד טָאה רע .רעוויטיזָאּפ ַא

 יקיטירק עקידנקיטומטנַא עשירערעטשעצ

 ןבירשעג רע טָאה -- ךיירקנַארפ ןיא בושי רעזדנוא,

 ,ןריזיליבַאטס ןוא ןעלצרָאװניײא ןָא ךיז טבייה -- 1938 ןיא

 םעד ןיא טקנוּפ רעקידנטײדַאב ַא -- בושי רעשידיי ַא ןרעוו

 -דימת רעד ,רעגנערטש רעד ,רע ."דנַאל-שידיי ןסיורג

 -יד ןכַאמ וצ ךעלקילג זוא ץלָאטש ןעוועג זיא ,רעקידנענָאמ
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 ,בושי עשידיי-שיזיוצנַארפ םעד ןגעוו גנולעטשטסעפ עקיזָאד

 ףגָארטעגײב ליפ טָאה רע גנורימרָאפ-רוטלוק סנעמעוו וצ

 ַא טגיײלעג ןבָאה סָאװ ,תוגאד עלעירעטַאמ ערעווש יד

 ןיוש םיא ןבָאה ,טנגוי ןוא טיײהדניק ןייז ףיֹוא לּפמעטש

 ןעװעג םיא ייב זיא ןביירש טָאד .גירק ןזיב טײלגַאב ױזַא

 .טקנוּפדנַאטש ןלעירעטַאמ ןופ גנוקיטפעשַאב עקיאייברעד ַא

 -עס יד ןיא רעטעברַא-רעקירטש סלַא טעװערָאהעג טָאה רע

 ."ןענָאזעס עטיוט,, יד ןיא טרעטַאמעג רעווש ךיז ןוא ,ןענָאז

 -עג ןייז ףיוא קיניײװ טשינ טקריװעג לפייווצ ןָא טָאה סָאד

 .טנוזעג ןייז ףיוא ןוא טימ

 רע טָאה ,אקסלַאװָאק הנח ןרעלָאמ יד ,יורפ ןייז טימ

 .סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא ךעלרעמיצ עגנע ייװצ ןעמונרַאפ

 -ַאב ךס ַא טַאהעג יז ןבָאה טנגעג-רעלטסניק רעד טָא ןיא

 ףרָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ ,רעקיזומ ןוא רעביירש עטנַאק

 .עשידיי-טשינ ןוא עשידיי

 ןפלָאהעג םיא טָאה סַאנרַאּפנָאמ רעד זַא ,לפייווצ ןָא

 טנרעלעג ליפ טָאה רע זַא ,טנָאזירָאה ןייז ןרעטיירבוצסיוא

 רעבָא טָאה .סַאנרַאּפנָאמ רעד .הביבס רעקיזָאדרעד ןיא

 םיא ןוא םיא ףיוא גנוקריווסיוא עטכעלש ןייז טַאהעג ךיוא

 עשיטירק-שירַארעטיל ר ַא ןריפכרודַא ןיא טרעטשעג ליפ

 .ענייז רענעלּפ

 ןעװעג ַאקסלַאװָאק הנח טימ ןעמַאװצ רע זיא 1941 ןיא

 ףיוא גנוניווו רעייז .סיצַאנ יד ןופ תונברק עטשרע יד ןשיוװצ

 .טעמתחרַאפ ןרָאװעג זיא ורעל רעיּפ סַאג רעד

 .טסערַא ןכָאנ ןַארוגָאנױו ןגעוו ןעמ טסייוו קינייו רעייז

 -עג ךעלקערש םיא טָאה ןעמ זַא ,טנַאקַאב זיולב זיא סע

 ןכָאה ? ןרָאװעג טריטרָאּפעד רע זיא .הסיפת ןיא טקינייּפ

 ? ףיוה-הסיפת ַא ןיא ץעגרע ןסָאשרעד רעדרעמ יד םיא

 רָאי 42 וצ ןבעל ןייז טקידנערַאפ שיגַארט טָאה יױַא

 .ַארוגָאנױו ךורב רעקיטירק-רוטַארעטיל רעד

 יי יי יי, עי,

 טאב ב}

 ויי



 וטפירש סארוגאניוו ,ב זופ

 דיל ןשידיי םעד ןיא ןעגנוטכיר עכעלמיטסקלָאפ ןוא עלַאיצַאפ

 (עידוטס ַא ןופ לטיּפַאק ַא)

 ןיא עיצַאיצנעריפיד רעלַאיצָאס רעד ןופ גניפיטראפ יד

 ןשידיי ַא ןופ סקוװנָא רעד ןוא ןבעל-סקלָאפ ןשידיי םעד

 -יטיזָאּפ ערעדנַא ייר עצנַאג ַא ןשיװצ ןבָאה ,טַאירַאטעלָארּפ

 רעד ןופ ןלאווק יד ןגָאלשעגפיוא ךיוא ןעגנוניישרעד עוו

 -שידעפעש עלעיצנעטָאּפ יד .גנוטכיד רעשידיי רענרעדָאמ

 ןופ דרע-ףיט רעד ןיא טעילטעג גנַאלנרָאי טָאה סָאװ ,טייק

 ,טייצ וצ טייצ ןופ ,ןסירעגכרוד ךיז ןוא ןסַאמ עשידיי יד

 ,טָאה ,דיל-סקלָאפ ןעמינָאנַא םעד ןיא ךַאלפרעביוא רעד ףיוא

 ןביוהעגנָא ,תוחוכ עלַאיצָאס עיינ ןופ גנופיירסיוא רעד טימ

 םעד טָאטשנָא .ןעמרָאפ עשירעלטסניק עטערקנָאק ןעמענָא

 -טסנָאק ןזייוו ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה לַאירעטַאמ-יור ןוויטימירּפ

 .קרעוו עשירעלטסניק ,עטריאור

 ןסָאגעגסיוא הליחתכל ךיז טָאה ןעמרָאפ-טּפיוה ייווצ ןיא

 -גיטע) ןכעלמיטסקלָאפ םעד : דיל עשידיי ענרעדָאמ סָאד

 ןלָאיצַָאס םעד ןוא (.דנא .א ןָאדרָאג לכימ ,ןדַאפדלָאג ,רעג

 ןענעז סָאד .(.דנַא .א רעוװאשווָאב ,טַאטשלעדע ,יקסוועשטניוו)

 -עדישראפ ץנַאג ןופ ןעגנוטכיר עשירארעטיל ייווצ ןעוועג

 -סיוא יעשירעלטסניק ייווצ .רעטקַארַאכ ןוא טלַאהניא םענ

 -עדנוזַאב ייווצ ןופ ןרָאװעג טריריּפסניא ןענעז סָאװ ,ןקורד

 עטיירב יד : אפוג ןסַאמ עשידיי יד ןיא ןטכיש עלַאיצָאס ער

 .טפַאשרעטעברא רעד ןוא טײקמערָא

 ,טײקמערָא עשידיי טכיש ןקיד םעד ןוכ קורדסיוא ןַא יו

 ןקידנגיװרעביא םעד טעדליבעג ןרָאי עגנַאל טָאה רעכלעוו

 -סיוא ןַא טגָאמרַאפ ןוא ןבעל-סקלָאפ ןשידיי םעד ןיא בור

 ןעמרָאפ עקיטרַאנגײא טימ רעגייטשסנבעל םענענַאטשעג

 -ידיי עכעלמיטסקלָאפ יד זיא -- טירָאלָאק ןשיפיצעּפס ןוא

 טליפעגסיוא ,עשירעגייטש שיּפע ןַא ןעװעג גנוטכיד עש

 -ַאב יד וצ סנייא ץלא .ףָאטש ןשירעדלש ןטערקנָאק טימ

 עוויטַאגענ ַא זיא עילימ רעד וצ רעלטסניק םעד ןופ גנויצ

 ַא ןרעדליש ןופ ןפוא רעד זיא קידנעטש; עוויטיזָאּפ רעדָא

 ןטצעזעגּפָא םעד ּפֶא ךיז ןיא טלגיּפש ןוא רעשירעלייצרעד

 עשידי עמערָא יד ןופ טרַא-סנבעל םענענַאטשעגסיױא

 ןעמ .ץרַאה ןופ ךיז ןדערּפָארַא ןימ ַא זיא סע ,ןסַאמ-סקלָאפ

 ,תועיבצ ןוא טייקכעלרעה ,תורצ ןוא דיירפ ןופ טלייצרעד

 -ַאמש, סרעגניטע המלש ןופ קידנביױהנָא .האנש ןוא עביל

 -יל-רנַאשז עכעלמיטסקלָאפ סיקסוװַאשרַאװ .מ .מ זיב "סעט

 -כרוד טעמכ גנוטכיר רעד ןופ גנופַאש עצנַאג יד זיא רעד

 יװ ,ףָאטש ןשירעלייצרעד-שירעביירש טימ טליפעגסיוא סיוא

 סָאד קרעװ עקיזָאדיד ןיא ךרוד טייג ּפָאקסָאדײלַאק ַא ןיא

 .עסַאמ רעשידיי רעמערָא רעד ןופ ןבעל עצנאג

 ןבלעז םעד ןופ קורדסיוא רעשירעלסטניק רעד קידנעיײיז

 סקלָאפ עשידיי סָאד ןגָארטעגסיױוא טָאה סָאװ ,טכיש ןלַאיצָאס

 עטקעריד ַא לעמרָאפ ,גנוטכיד עכעלמיטסקלָאפ יד זיא ,דיל

 ףיוא ךיז טרַאּפש יז .וויטימירּפ-סקלָאפ םעד ןופ גנוצעזרָאפ

 עוויטיזָאּפ -- ןטפַאשנגייא עלַא ךיז ןיא טגָארט ןוא ןָא םיא

 רעד ןיא טושּפ זיא יז .טנעמעלע םעד ןופ -- עוויטַאגענ ןוא

 : םייר םעד ןיא ,טעטיוויאַאנ זיב ,ךַאפנייא ןוא םרָאפ

 ,רעדירב עניימ ןשיווצ

 ,רעדירעג ַא ךיא רעה

 ,ןיילק זיב סיורג ןופ עלַא

 .ץיױועג ַא ,ײרשעגַא

 (?סעטַאמש,, רעגניטע .ש)

 אצמנב ללכב זיא רע ביוא --- דליב סָאד ןוא ךיילגרַאפ רעד

 ןקידעבעל ןייז ןופ ,ליומ-סקלָאפ ןופ טקעריד ןעמונעג זיא --

 : ןושל

 ,ןעיירש לבייוו ַא טרָאד ךיא רעה ןגעקרעד

 .ןעייּפשש-רעייפ טימ רָאג יוזא סעכ רַאפ ןוא

 (?עלעטיוו,, רעגניטע)

 ַא טָאה ןוא ערעפסָאמטַא עכעלטייהנייא ןַא טגָאמרַאפ יז

 -עז קרעװ ערעייז עלַא .?ןשידיי, ַא -- טירָאלָאק ןטמיטשַאב

 יד ןופ ערעפסָאמטַא רעיורג-לקנוט רעד ןיא טליהעגנייא ןענ

 .ןסַאמ עשידיי עמערָא

 סנעמעוו טכיש םעד ןופ טעטילַאטנעמ רעד טימ םכסה ןיא

 -סקלָאפ יד ,טשינ טגָאמרַאפ ,זיא יז קורדסיוא רעשירעלטסניק

 -יא ןוויטיזָאּפ ,ןטערקנָאק םוש ןייק ךיז ןיא ,גנוטכיד עכעלמיט

 ןפָאה ןעק יז סָאװ ףיוא סנטסכעה .טבערטש יז ןכלעוו וצ לֵאעד

 : ןרעוװ וצ ךייר ױזַא

 -שטנעמ , ןגָאז וצ יוזא עטקארטסבַא ןענעז ןצנעטנעס עריא

 : ?עשילַארָאמ-ךעל

 ,ןענַאב-ןזייא ןופ טייצ ַא ןעמוק טעוו'ס

 ; טלעוו עצנַאג יד ןציילפראפ ןלעוו ייז

 ןענַאּפשנײא עלעדיי וטסעװ ןגעוו ענרעזייא

 .טלעג ליפ ןענידראפ ךיוא ייז טימ טסעוו וד ןוא

 (ןדאפדלָאג)
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 םָארַאּפ רעד זיא ןבעל רעזנוא
 -= ךייט רעד
 .םוהת רעד
 .ךייא עקַאט ךיא ןיימ סָאד -- ןשטנעמ

 (יקסווַאשרַאװ .מ .מ)

 טשינ וליפא ןוא טלָאװער ןייק ךיז ןיא טשינ טגָאמראפ יז
 טייקנריולראפ טימ ריא ןופ טגָאלש סע .טײקשירַאטנוב ןייק
 טמָארטש ,ריא ןיא ףיוא לָאמַא טגָאלש סָאװ ,דיירפ יד .שואי ןוא
 -עג ַא, לייטנטסרעמ זיא רָאנ ,ןשינעפיט עמאס יד ןופ טשינ
 : "ןצבק עילוה,, ןימ םעד ןופ עקידנרוכישרַאפ ַא ,"עטכַאמ

 ,עטָאּפַאק עיינ יד רימ ביג הרובד
 ,דניצַא עקַאט ןוטנָא יז לעװ ךיא
 ,עטָאלב זיא גנידצלא : ןגָאז ריד לעוװ ךיא
 .טנוזעג םשה-ךורב זיא ןעמ יבא

 (יקסװַאשרַאװ .מ .מ)

 ; ףָאטש רעשירעלייצרעד-שירעגיטש רעטערקנָאק רעד

 : צעזַאב עלעמרָאפ סלַא וויטימירּפ-רעכעלמיטסקלָאפ רעד

 סָאד -- לאעדיא ןשירעפמעק ןוויטיזָאּכ ַא ןופ ןלעפ סָאד

 יד ןריזירעטקַארַאכ סָאוו ,ןטנעמָאמ-טּפיוה יירד יד ןענעז

 ,דיל ןשידיי םעד ןיא גנוטכיר עכעלמיטסקלָאפ

 -קַארַאכ ןוא םרָאפ ,ףָאטש רעד זיא ךופיה ןיא ןיטולחל

 ,גנוטכיד רעלַאיצָאס רעד ןופ רעט

 סָאװ-רָאנ ךיז טָאה סָאװ ,סַאלק-רעטעברא רעשידיי רעד

 רעשידיי רעד ןופ ץכעלָאש-רעייא םעד ןופ טקיּפעגסיױא

 -עג ןוא ,גנווװש ,טעּפמיא ךס ַא טגָאמרַאּפ טָאה ,טײקמערָא

 רעבָא ךָאנ טָאה רע .סעיצארביוו רועיש ַא ןָא טימ ןגָאלש

 םענענַאטשעגסיוא ןוא םינּפ טלוב ,רָאלק ןייק טַאהעג טשינ

 .רעגייטש

 ; ןסַאמ עשידיי יד ןופ גנוטכישרעביא עקילָאמַאטימ יד

 -עצ רעוויטקודָארּפמוא ןופ ןעגנירּפשרעכיא עקיטסַאה סָאד

 ךעלכעזטּפיוה זיא סָאװ) סַאלק-רעטעברַא םוצ טייקנעמוווש

 -רעהרעדמוא יד ; (סעיצארגימע עקיזיר יד קנַאדַא ןעשעג

 ןענעז יז עכלעוו ןיא ןעגנוגנידאב-סנבעל ערעווש ,עט

 -ץיווש, רענַאקירעמא רעד) ןרָאװעג ןפרָאװעגניײרַא ךיילג

 -פיוא סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןגנוי םייב טָאה -- ("םעטסיס

 זיא'ס .קיטייצכיילג גנושימעצ ןוא קערש ,טלָאװער ןגָאלשעג

 -רָאלק ןייק ,סַאלק םעד ןופ ןבעל םעד ןיא ךָאנ ןעוועג טשינ

 ךיז טָאה ץלַא סעטסעפ-ןענַאטשעגסיױא ןוא סעטמיטשַאב

 -כיד עלַאיצָאס יד ."ןרעוװ,, ןופ עידַאטס רעד ןיא ןענופעג

 גנַאלקרעדיװ ןוא אצוי-לעוּפ סלַא ןעמוקעג זיא סָאװ ,גנוט

 -עג טשינ רעבירעד טָאה סעצָארּפ ןלַאיצַאס םעד טָא ןופ

 קידנעװטיונ זיא יז .עשירעגייטש-טערקנָאק ןייק ןייז טנעק

 .עטקַארטסבַא-שירָאטעד ַא ןרָאװעג

 זיא סע ןוא גנורעדליש ןייק גנוטכיד רעד ןיא אטשינ

 -סנבעל ןרעביא דליב רָאלק ַא ריא ןופ ןכַאמ וצ רעווש ךיז

 טשינ .טייצ רענעי ןיא ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןופ טרַא
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 יד ןיא ןעגנוזעג טרעװ ,אפוג ןבעל ןטערקנָאק םעד ןגעװ
 טפור ןבעל רעווש רעייז סָאװ ,ןליפעג יד ןגעוו רָאנ ,רעדיל
 -ָאיצָאמע רָאנ ,סָאד זיא גנוטכיד עשיּפע ןייק טשינ .סיורא
 -ָאיצולָאװער טנַאה ייב טנַאה טייג גנוטכיר רעד ןיא .עלענ
 .טײקנגָאלשרעד רעטרינגיזער טימ טעּפמיא רערענ

 ןייז -ילכ טימ ףמַאק ןיא
 ןעיײרפַאב ךיז ריא טעװ

 ..ילרעלַא טנייפ עקיטולב ןופ
 ,גיז טעוװ ריא ןעוו ןוא

 ,ןוגינ רעיא זיא ןַאד
 .ירשעג-לבוי רעכיירגיז ַא

 : טַאטשלעדע -- טרָא טייווצ ַא ןיא ןוא

 ןשעטוד ךעקירפ רשחירפ ךיא לָאז ײװ

 ? לַארעביא זיא גירק ןוא סַאה ןעו

 ןעגנילק ןצרעמש עפיט רימ טנייש סע

 ,לאגיטכַאנ ןופ דיל םעד ןיא ךױא

 יד ןופ רעטנָאלּפ-ליפעג ןוא רַאװ-ריוו רענעגָאלשעגּפיוא

 .ןעגנוגנידַאב-סנבעל ענעפַאשעג-יינ עקילָאמַאטימ

 םעד ןיא סַאלק ןכעלטלעוו םעיינ ַא ןופ קורדסיוא ןַא יו

 -אווצ ןלַאפ סע ןסערעטניא סנעמעוו סַאלק ַא ,ןבעל ןשידיי

 ערעדנַא ייב ןסַאלק עבלעזיד ןופ ןסערעטניא יד טימ ןעמ

 -עג טשינ גנוטכיר .צָאס רעד ןופ רעטכיד יד ןבָאה ,רעקלעפ

 -סקלָאפ רענעגייא רעד ףיוא זיולב םרָאפ רעייז ןריזַאב טנעק

 ןרעטסומ עקיטראפ ,עדמערפ ףיוא רקיע רעד רָאנ גנופַאש

 ,דנַא .א ענייה ,ווָאסארקענ ןָאסדַאנ .רנַאשז םעד וצ עכעלנע

 .צָאס עשידיי יד ןכלעוו טיול רעדליברָאפ יד ןעוועג ןענעז

 קידנגָאמרַאפ טשינ .קרעוו רעייז טמרָאפעג ןבָאה רעטכיד

 -רע יד ןענעז ,סעיצידַארט עשירעלטסניק ענעגייא ןייק ךָאנ

 -יד רעד רַאפ ןענַאטשעג רעטכיד עשידיי עלַאיצָאס עטש

 -- .ויטימירּפ-סקלָאפ ןשידיי ןפיוא ךיז ןרַאּפשנָא : עמעל

 -גיא עכעלטלעװ יד ןופ ןבירטעג קידנעיײיז .גנוטכיר .צָאס

 ןייז ןיא טגָארט סַאלק רעד סָאװ ,ץנעדנעט עלַאנָאיצַאנרעט

 -- קיניזטסוװַאב טשינ וצ קיניזטסוװַאב --- ייז ןבָאה ,םצע

 -רעדנאנאפ רעטשרע רעד ייב .עטצעל סָאד טלייוועגסיוא

 יד ןענעז ,ןכעלמיטסקלָאפ ןטימ ןלאיצָאס םעד ןופ נולייט

 ןגעוו .ךיז ןופ טעּפמיא רעדנוזַאב ַא טימ ןּפָאלעג ןעמָארטש

 ןבָאה .ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק ןַאד טָאה זעטניס ַא ןפַאש

 זיא סָאװ ,ןקיטראפ ,ןדמערפ םעד ןופ ןעמונעג רעטכייל ייז

 .ןפַאש רעייז ןופ טלַאהניא ןראפ דנכערּפשטנַא רעמ ןעוועג

 טשינ טגָאמראפ גנוטכיד רעלַאיצָאס רעד ןופ םרָאפ יד

 -עלמיטסקלָאפ רעד ןופ טייקמאזגיוב עכייוו יד ,םעד בילוצ

 -טַא עמעראוו יד טשינ ךיוא טגָאמראּפ יז .גנוטכיד רעכ

 זיא יז .עטצעל יד ןופ טירָאלָאק ןקיטרַאנגייא ןוא ערעפסָאמ

 -יא ערעווש ַא טימ ,ףייטש ןוא טלַאק ,טרַאה בור ריא ןיא

 : טנעמעלע ןשישטייד ןופ גנודָאלרעב



 ןפָארט ןטצעל םעד סיוא ןגיז ײז ןעוװ

 ,טולב-ןשטנעמ ןטלעווקעגסיוא םעד ןופ

 ,ןּפָארטנַאליפ -- ןריּפמַאוו יד ןרעװ

 (יקסוועשטניוו) .טוג ןוא םורפ ,ךעלטניירפ

 ,ןקילבופער עיירפ ךיױא טביג סע

 ,ריּפַאּפ םעד ףיוא ײרפ ךיוא דניז סָאװ

 ,ןקירבאפ טרָאד דניז טכענק טימ לופ ןוא

 (טַאטשלעדע) .ריּפמַאוו ַא -- רעשרעה רעדעי ןוא

 ! דרע רעד ןופ בורג ערעטצניפ יד ,עידַא

 ! טלַאטשעג טייהיירפ ןוא רעקרעק וד ,עידַא

 ! טולב ןופ ןטפערק ןופ רעביור וד ,עידַא

 ! טלא ףוא םוא גנוי ןופ טלדנַאװ סָאװ ,לוזייט וד

 (רעוװעשָאב)

 -ייר-לופ ַא סלייטנטסרעמ זרעפ רעייז זיא רעבָא רַאּכרעד

 -טנא ןוא רערעכעה ַא םייר רעד ןוא ,רערעכיז זוא רערעפ

 .רעטלעקיוו

 -סקלָאפ רעד ןופ רעדיל יד ןענעז ףָאטש םעד ןיא ביוא רָאנ

 -נטײדַאב רעמ ַא ןופ ,טינשכרוד ןיא ,גנוטכיד רעכעלמיט

 גנוטכיד עלַאיצָאס יד רעבָא טייטש ,טעטילַאװק רעקיד

 .ָאוינ ןרעכעה ךעלכיילגרַאפמוא ןַא ףיוא שיאעדיא

 ןגָאלש גנוטכיד רעלַאיצָאס רעד ןֹופ ןורעפ יד

 ,טלָאװער ןוא טיײקשירַאטנוב ןופ םעטָא ןקיטכעמ

 ,רעדימש ןדייל ,רעביור ןטלעוו

 ,רעשרעה עצלָאטש ,עמיטש ןיימ טרעה

 ןרעוו ןלָאז טרעטיצראפ ןוא

 (רעווָאשווָאב) .רעדילג עטקעדַאב-ץלַאמש ערעייא

 סָאװ ,סַאלק ַא ןופ יירשעג .סָאד יז ןיא ךיז טרעה סע

 םולש טשינ ןפוא םושב ליװ ןוא טפמעק ,טקיטולב ,טדייל

 : עגַאל ריא טימ ןכַאמ

 ךָאנ ןביילב ריא טעװ גנַאל יװ ַא ,גנַאל יװ

 ןפאלקש

 ַא טימ

 ! טייק עכעלדנעש יד ןגָארט ןוא

 ןפַאש רעמיטכייר עדנעצנעלג ריא טעװ גנַאל יװ

 !? טיורב רעיא טבױרַאב סָאװ ,םעד ראפ

 (טַאטשלעדע)

 -עה ןופ רענעט עכיוה ףיוא ןָא ךיוא טגָאלש גנוטכיד יד

 : םויגַארט ןוא םזיאָאר

 ןעטש ןיײק טשינ טעז ןעמ ,רעטצניפ זיא טכַאנ יד

 .דרע יד יװ ץרַאוװש זיא למיה רעד

 ,ןרערט עכעלשטנעמ ןופ םי רעד טשיר דליוװ

 ,זרעווש ןוא רעקנעה רָאנ ןשרעה סע

 (טַאטשלעדע)

 ןבערטש ַא טימ טילגעגנָא זיא סָאװ ,גנוטכיד ַא זיא סע

 -ַאב ןופ לַאעדיא םעד -- לַאעדיא ןכיוה ַא וצ ךיז ןסייר ןוא

 ,ןגעוו יד ייס ןוא אפוג ליצ רעד ייס שטָאכ ןוא .גנואיירפ

 -ביד יד ראפ ,לייטנטסרעמ ,ךָאנ ןענעז ,ליצ םוצ ןריפ סָאװ

 -נע ,רָאלק טשינ ןוא טלּפענראפ לייטנטסערג ןיא ןיילא רעט

 ןופ גנוטכיד א סלא ,ןריא טדעװ םצע םעד טשינ סע טרעד

 .טלַאהניא ןשיאעדיא ןכיוה ַא

 -עדיא ןוא עלעמרָאפ עסיורג יד ףיוא רעבָא טקוקעג טשינ

 -עטיל ייוװצ יד רעדנאנאפ טלייט סָאװ ,ןדישרעטנוא עשיא

 -ָאמ רעלַאנידרַאק ַא ןַארַאפ ךָאד זיא ןעגנוטכיר עשירַאר

 רעוויטקעלַאק רעד זיא סָאד .עדייב טקיביײאראפ סָאװ ,טנעמ

 -טייל רעד זיא ןעגנוטכיר עדייב ןיא .טירָאלָאק רעלַאקָאל

 רענעסירעגסיורַא ןַא ,דיחי רעד טשינ רעגעװַאב ןוא וויטָאמ

 -קעלָאק רעד ,ללכ רעד -- רָאנ ,הביבס רעלַאיצָאס ןייז ןופ

 יד טשינ ויא ןעגנוטכיד טרא עדייב ןיא ?דלעה,, רעד .וויט

 עריא טימ ,טייקכעלנעזרעּפ עטלצרַאװעגסיױא ,טגעסירעגּפָא

 טליּפש רע .ללּכ רעד -- רָאנ ,ןדייל ןוא ןדיירפ עטרילָאזיא

 טָאה דיחי רעד .גנוטכיד ןעמרָאפ עדייב ןיא לָאר-טּפױה יד

 לייט ַא זיא רע לפיוו ףוא ,תובישח א ליפיוזַא ףיוא ָאד רָאנ

 ּפֶא םיא טלייט סָאװ ,סָאד טשינ .וויטקעלָאק ןצנַאג םעד ןופ

 םיא טקיניײארַאפ סָאיװ ,סָאד רָאנ שרוש ןלַאיצָאס ןייז ןופ

 ןזיוװעג טרעװ ,דיהי םעד ןופ עמוירּפ רעד ךרוד .םיא טימ

 -סרעּפ רעטפיטרַאפ סנעמעוו ןיא טסנוק ַא זיא סע .ללכ רעד

 -עפָאה ןוא ןדייל ,ןבעל סָאד קידנעטש ךיז טעז סע וויטקעּפ

 ןייק טשינ ןענעז סָאד .טכיש רעדָא סָאלק םעד ןופ ןעגנונ

 -יטקעלָאק רָאנ ,טרָאװ ןופ ןיז ןגנע ןיא לעגנופַאש עשידיחי

 -סיימ עקיצנייא ןופ טנעה יד ךרוד טריאורטסנָאק קרעװ עוו

 .רעט

 רוטַארעטיל רעזנוא ןופ ןנארפ

 ןָא ךיז טביוה ךיירקנַארפ ןיא בושי רעשידיי רעזנוא

 רעשידיי ַא ןרעװ רימ .ןריזיליבַאטס ןוא ןעלצרָאװניײא

 -שידיי ןסיורג םעד ןיא טקנוּפ רעקידנטײדַאב ַא -- בושי

 .דנַאל

 ייֵנ ןייז ןטכַארטַאב ןָא טביוה סָאװ ,בושי רעגניי ַא יװ

 ,םייה עליבַאטס ַא יװ רָאנ ,הינסכא ןַא יװ טשינ ,טרָא

 עייר ַא ,טייקפרַאש רעצנַאג רעד טימ זנוא רַאפ ךיז טלעטש

 ןוא םויק ןופ ןעמעלבָארּפ עלערוטלוק ןוא עלַאיצָאס ןופ

 ןוא ןרַאפעג עסיורג רַאפ ןעייטש רימ .גנולקיװטנַא ןופ

 ןַא טימ דנַאל א ןיא ךיז ןעניפעג רימ .תונויסנ ערעווש

 רעשידיי רעניילק רעזנוא .רוטלוק רעקיטכעמ ןוא רעטלַא

 וצ ןסָאגרַאפ רַאפעג רעד רעטנוא רדסכ טייטש לזניא

 רימ .סעילַאװכ-עיצַאלימיסַא עקידנעארז יד ןופ ןרעװ

 יד ןעניפעג ךיוא ןפרַאד רימ ןוא סעבמַאד ןלעטש ןפרַאד
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 -ורַא ןטימ גנַאלקנייא ןיא גנולקיװטנַא רעיירפ ןופ ןעמרָאפ

 -עגּפָארַא טשינ ןליװ רימ יװ טוג ױזַא לייו ,ןבעל ןקימ

 ןליו ,עיצַאלימיסַא-ןסַאג ןופ םָארטש ןטימ ןרעו טקנעוװש

 רענעסָאלשעגּפָא ןַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ טשינ ךיוא רימ

 ןיא .,ךַארּפש רעזנוא ןיא ןבעלּסיוא ךיז ןליוו רימ .ָאטעג

 ןופ ןפוא רעקיצנייא רעד זיא סָאד לייוו --- רוטלוק רעזדנוא

 רעלופ ןיא ,רעבָא -- ןבעלסיוא קידריװ ןוא יירפ ךיז ןענעק

 ןופ רעגייטש-סנבעל ןוא סעיצידַארט יד טימ עינָאמרַאה

 .רוטלוק רערַאברעדנוװ ןייז ןוא קלָאפ ןשיזיוצנַארפ ןסיורג

 ןלעװ ,ןעגנוגנידַאב ןוא תוחנה יד טָא ןופ טכיל ןרעטנוא

 -עטיל רעזנוא ןופ םעלבָארּפ סָאד ןלעטשקעװַא ןווורּפ רימ

 .ךיירקנַארפ ןיא גנופַאש-רוטַאר

 רוטַארעטיל עשיטנַארנימע ןַא

 ךיוא זיא םיבישי עשידיי ענענַאטשטנַא-ײנ עלַא ןיא יו

 ןַא ךיירקנַארפ ןיא ָאד גנופַאש עשירַארעטיל רעזדנוא
 י יעש יטנַא רגימע

 -יל ןימ םעד טָא ןופ ןטפַאשנגייא יד ןעײטשַאב סָאװ ןיא

 ? ןפַאש ןשירַארעט
 זיא רעריא ךירטש-רעטקַארַאכ רעטסקיטכיוו עמַאס רעד

 .יז רעכלעוו טימ ,"ייוו-םייה,, יד ,גנומיטש-"?עיגלַאטסָאנ,, יד

 שטנעמ םעד רעוװש טשינ זיא'ס לייוו .ןעגנורדעגכרוד זיא

 : םייה ןייז ןופ ןסיירוצּפָא-- שטנעמ ןשידיי םעד טרפב --

 ןסיײרוצסיורַא םייה יד רעוװש רעייז ,רעװש רעבָא זיא'ס

 ,םייה יד .ןשטנעמ ןשידיי םעד וליפא -- ןשטנעמ םעד ןופ

 טנפעעג לָאמ עטשרע סָאד טָאה שטנעמ רעד רעכלעװ ןיא

 -רַאפ טָאה סָאװ ,םייה יד ; טלעוװ יד ןעזרעד ןוא ןגיוא יד

 עקיזָאדיד טָא -- ,ןרָאי-רעדניק עטרַאצ עטשרע ענייז טגיוו

 טשינ לָאמניײק רשפא ןוא --- טכייל ךיז ןופ ןעמ ןָאק םייה

 ןצנַאג ןייז ףיוא ןשטנעמ םעד טײלגַאב יז .ןסײרסױרַא ---

 ןיא ןפַאשעג טרעװ סָאװ ,רוטַארעטיל רעזנוא .געוו-סנבעל

 יד טָא ןופ קרַאטש רעייז רעבירעד טדייל ,ןעמייה עיינ יד
 .ןעגנומיטש-"עיגלַאטסָאנ,, ןוא ןשינעלגנַאר-ייייוו-םייה,,

 ףיוא םתוח ןקרַאטש ןייז טגייל סָאװ ,טנעמָאמ רעטייווצ ַא

 יד זיא ,רוטַארעטיל רעשיטנַארגימע רעד ןופ ןזעו םעד

 דעײנ רעד ןיא ןסקַאװנײרַא ןוא ןעמענוצפיוא טייקירעווש

 יד ןוא טלעװ עיינ יד טייטש .טייצ עגנַאל, עגנַאל ַא .טלעוו

 לַאמַאטימ זיא טנַארגימיא רעד רעכלעוו ןיא ,םייה עיינ

 רעקידנעָארד ןוא רעדמערפ ַא יװ ,ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא

 גונעג ןייגכרודַא זומ סע .דחּפ ןכעלפיירגַאבמוא טימ לופ ,םי

 .ןייטשרַאפ ןוא ןעמענפיוא ןביוהנָא יז ןעק רע זיב טייצ

 -נַארגימע יד טרעװ ,ןטנעמָאמ יד טָא ןופ קורד ןרעטנוא

 ןרַאפעג עקיטכיו ייוצ רַאפ טלעטשעג רוטַארעטיל עשיט

 ,שואי ןופ טקירדרעד ןרעו וצ -- שיאיידיא : תונויסנ ןוא

 -עט ןוא לעמרָאפ :; טײקיזָאלסטכיזסיוא ןוא גנולפייווצרַאפ

 -קנָארק ןופ טנורגּפָא ןיא ןרעוװו וצ ןעקנוזרַאפ -- שיטַאמ
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 רעקימּורַא רעד ןופ ןפיולטנַא ןיא ןנעדַאקעד רעטפַאה

 -יל יד טָא סָאװ ,סָאד זיא אצויילעוּפ רעד .טייקכעלקריוו

 -געװ ןוא ןרעריפ ַא ןרעװ לָאז יז טָאטשנָא ,רוטַארעט

 ,ףביוהרעד ,ןריזינַאגרָא ןכלעה לָאז יז טָאטשנָא ; ןרעזייוו

 ַא -- רעדָא חוכ רעוויטקורטסעד ַא טרעװ -- ןקיניירַאפ

 גנוקריו םוש ןָא ,גנוניישרעד עכעלפיירגַאבמוא ,עדמערפ

 ,ןבעל ןפיוא

 רימ ןבָאה ,לַאפ ןימ ַאזַא טא ןופ ליּפשייב ןשיסַאלק םעד

 ַא ןָא טּפַאכ'ס ."עגנוי, רענַאקירעמַא יד טימ טַאהעג

 ןרעיוהעגמוא םעד רעביא רעלק ַא טיג ןעמ ןעװ ,קערש

 סיורג רעד ןשייוצ ,עיצרָאּפָארּפסיד רעד ןוא דיישרעטנוא

 ךיז ןיא טָאה עּפורג יד סָאװ ,תוחוכ עשירעלטסניק יד ןופ

 ,ףבעל ןפיוא  ,גנוקריוו רעלַאמינימ ריא טימ ,ןגָארטעג

 ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ גנוטלַאטשעג ןוא גנורימרָאפ

 -ײדַאב ןוא טרעװ רעד ןוא .טייצ רענעי רַאפ עקירעמַא

 טצַאשעג ףוס לכ ףוס ךָאד טרעװ דוטַארעטיל ַא ןופ גנוט

 רעד רָאנ ,ןטעטילַאװק עשירעלטסניק עריא טיול רָאנ טשינ

 ןופ ןבעל ןפיוא גנוקריוו ריא ןופ סיורג רעד טיול ,רקיע

 ,לַאװק רעטמתחרַאפ-טיוט ַא סע טביילב שרעדנַא .קלָאפ

 ןפַאש-רוטַארעטיל רעודנוא ןופ ןזַאּפ יירד יד

 ןיא סיוא טעז יװ ,טציא ןוא

 ? גנופַאש רעשירַארעטיל

 טמענ סָאװ ,טינשּפָא-טייצ ןצדוק ןפיוא טקוקעג טשינ

 ןיא גייוצ ןשירַארעטיל-שידיי ַא ןופ םוקפיוא םעד םורַא

 סָאװ ,רוטַאהעטיל יד ,ןעניז ןיא ָאד ןבָאה רימ) ךיירקנַארּפ

 -לע יד ליױו ,רָאי 15:10 עטצעל יד ןיא ןעמוקעגפיוא זיא

 ַא ָאד ןיוש ןעניווװ סָאװ ,רעביירש עשידיי עסיורג ,ערעט

 -קנַארפ ןיא ןבעל ןשידיי ןטימ ךיז ןבָאה ,טייצ ערעגנעל

 ערעטלע עקירעביא יד ; טריסערעטניא טשינ טעמכ ךייר

 ןעק ,(טשינ טרעװ ןייק ןבָאה -- ןוװרּפ עשירַארעטיל

 : ןזַאפ יירד ןדיישרעטנוא טלוב ןיוש ןעמ

 -ַאטשעג ןיא סָאװ ,רוטַארעטיל ַא ןופ םוקפיוא רעד (4

 סָאד .ןסַאמ-רעטעברַא עקידנפמעק יד ןופ טסניד וצ ןענ

 א ךיז ןיא טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל ַא ןעוועג זיא

 ךס ַא -- רקיע רעד -- ןוא סָאטַאּפ ןקידנריטלָאװער ךס

 רעד ןרעוװו ןוא ךעלצונ-ךעלטפַאשלעזעג ןייז וצ ןליוו ןטוג

 ןופ ןעגנונעפָאה ןוא ןדייל ,ןבעל םעד ןופ רעכערּפש-ךיוה

 -טקַארטסבַא וצ ןעװעג רעבָא זיא יז .:סַאמ-רעטעברַא יד

 ןטערקנָאק ןופ ךיז ןיא טגָאמרַאפ קינייװ רעייז ןוא שירָאטער

 ןיא עזַאפ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעטסטלוב רעד .םזילַאער

 .ןרעב .ַא ןעוועג

 -עדליש רעטערקנָאק ןוא רעטושּפ וצ גנובערטש ַא 2

 רעד קנַאד ַא ,טייז ןייא ןופ : ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,גנור

 ןוא ,בושי רעזנוא ןופ גנוריזילַאמרָאנ ןוא גנוקיטסעפראפ

 ןקיגיזטסוװַאב םעד קנַאדַא -- טייז רעטייוצ רעד ןופ

 רעזדנוא טימ ךיירקנַארפ



 ןגעק טינשּפָא םעד טָא ףיוא טריפעג טָאה ןעמ סָאװ ,ףמַאק

 -טָאבמָאב רעשיטעטַאּפ ןוא קירָאטער רעטקַארטסבַא רעד

 עזַאפ רעטייװצ רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסקיטכיוו יד .קיט

 יײז .קענעב .ק ןוא רעקוצ .י ,יקסװָאלַאשזד .פ : ןענעז

 טשינ ןבָאה ,רעביירש עקיעפ עייר ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,עלַא

 : ךירקנַארּפ ןיא גנופַאש רעשירַארעטיל רעזנוא סיורָאפ

 -נגיא ןַא ןופ רעגָאזנָא עטשרע יד ןרָאװעג ךיוא ןענעז ייז

 .בושי ןגנוי רעזנוא ןופ קורדסיוא ןשירַארעטיל ןקיטרַא

 גנובערטש ןוא ץנעדַאקעד רעסיװעג א ןופ םינמס (3

 -קריוו רעלַאיצָאס רעקימורַא רעד ןופ ןפיולטנַא ןלעװ וצ

 םוקנָא ןטימ : ןענַאטשטנַא זיא עזַאפ עטצעל יד .טייקכעל

 ךָאנ ךיז טָאה רעכלעוו ,םָארטש-עיצַארגימיא ןשירפ ַא ןופ

 ךיז ןריזיטַאמילקַא ןוא טרָא ןפיוא ןצעזוצנייא ןזיװַאב טשינ

 דנַאל סָאד סָאװ ,סיזירק ןטימ ; ןעגנוגנידַאב עיינ יד טימ

 רענײמעגלַא רעד ןופ קורד ןטימ ןוא ךרוד טציא טבעל

 ,רעײנ רעד ןופ רעגערט יד .טלעװ רעד ןיא עיצקַאער

 -סיוא טשינ לָאז סָאד ענדָאמ יװ -- ןענעז עזַאּפ רעטצעל

 יד טימ עפורג עשיליופ ענעמוקעגנָא טציא יד -- ,ןעמוק

 ןוא רעלעה םניב רעטכיד עטריטנַאלַאט עקרַאטש ייווצ

 2 .ץיּבש רעד ןיא ןייטשלוש השמ

 ןַא זיולב ערעייז ןעגנומיטש עקיזָאדיד טָא ןענעז יאדוא . . .

 סָאװ-רָאנ ןופ דנַאטשוצ-טימעג ןקיליװטיײצ ַא ןופ קורדסיוא

 ,ייז ןפלעהוצוצ בוח רעזדנוא זיא סע רעבָא .רעטכיד ענעמוקעג

 -יסערגָארּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסעב יד ןופ ןענעז עכלעוו

 -ַאּפ רעד ןיא ןבעלוצנייא ךיז ,ןליוּפ ןיא עּפורג"רעביירש רעוו

 ןיא טרָא ןקירעהעג רעייז ןעמענרַאפ ןוא טייקכעלקריוו רעזיר

 .ןבעל רעזדנוא

 ןבעל רעזדנוא וצ םינּפ ןטימ

 לָאז גנופַאש-רוטַארעטיל רעזדנוא ידכ ,קיטיונ זיא סָאװ

 ריא סָאװ ,טרָא סָאד ןעמענרַאפ ןוא סיזירק םעד ןופ סױרַא

 ? ןבעל דעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא טמוק

 וצ םינּפ לא םינּפ ךךיז ןוט-רעק ַא ,לכ םדוק

 טסײה סָאד .ךיירקנַארפ ןיא ןבעל שידיי-יינ רעזדנוא

 טימ ,ןפוא ןשינַאכעמ ַא ףיוא ןפרַאד רעביירש יד זַא ,טשינ

 ױזַא ,ןיינ .קיטַאמעט רעזירַאּפ יד וצ ןוט ףרָאװ ַא ךיז לָאמַא

 טשינ רוטַארעטיל עשידיי-שיזיוצנַארּפ ןייק רימ ןלעװ

 ןבעל שיזיוצנַארפ-שידיי רעזדנוא וצ רעק רעד .,ןפַאש

 רעד ליפיוו ףיוא .רעשינַאגרָא ןוא רעכעלטנירג ַא ןייז ףרַאד

 ןואו םיײה רעטלַא רעד טימ ןדנוברַאפ ךָאנ זיא רעביירש

 טָא ןבעלסיוא ךיז ןיא רע ףרַאד ,(טשינ סָאד זיא רעכלעוו

 ןייז זניצ ןקיטנ םעד ןלָאצּפָא ףרַאד רע : ליפעג סָאד

 ,ליפעג סָאד טָא ןעמענָא טשינ רעבָא ףרַאד רע .?ייוו-םייה,

 תיוא ענורטס רעכעלריטַאנ רעקיצנייאנואניא רעד רַאפ

 -נייא ןופ ,טנַאלַאט ןייז ןליּפשסיוא ןזָאל ףרַאד רע רעכלעוו

 עשירעטכיד ענײז ןדָאלוצסױא טיבעג ןקיצנייאנוא

 .סעיצָאמע

 ביוהמ ןיא ןוא ןזומ זדנוא ייב רעביירש רעשידיי רעד

 - ַא ּפ ַא ןיא רע זַא ,קנַאדעג ןטימ ךיז ןעגנירדוצכרוד

 וצ זיא עבַאגפיוא ןייז א ר ע ב ײ ר ש ר ע זי ר

 ןפלעה ןוא טרָא ןפיוא ָאד ןבעל שידיי רעזדנוא ןרעדליש

 ןשידיי ןגנוי רעזדנוא ןביוהרעד ןוא ןטלַאטשעג ,ןרימרָאפ

 זיא זירַאּפ זַא ,קנַאדעג ןטימ ןבעלנייא ךיז זומ רע .בושי

 טקוקעג טשינ סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ םייה ַא

 ןעיוב ןוא ןייא ַאד ךיז ייז ןעלצרָאװ ,ןטייײקירעוװש עלַא ףיוא

 -רעניא יד ןיא ןפיטרַאפ ךיז זומ רע .ןבעל יינ רעייז ףיוא

 רעודנוא ןופ ןסעצָארּפ סגנוקריו ןוא תוחוכ-ביירט עכעל

 טימ גנַאהנעמַאװצ ןגנע ןיא ןעז זדנוא זומ רע ,ָאד ןבעל

 -עקרעד זומ רע ןוא ןעניוװ רימ ןכלעוו ןשיװצ קלָאפ םעד

 טשרע .קלָאפ םעד טָא ןופ רוטלוק יד ןגירק ביל ןוא ןענ

 רעשידיי רעזירַאּפַא ש י נ ַא ג ר ָא ןרעװ רע טעװ ןַאד

 טסילפנייאַאב ןוא ןלייטרוא טשינ טעװ רע ןוא רעביירש

 ריפ עלָאמש יד ןופ חטש ןטצענערגַאב םעד טיול ןרעוו

 -רעפ רעשירָאטסיה רעטיירב רעד טיול רָאנ ,ךיז םורַא ןלייא

 יו םעדכָאנ טשרע .גנוניישרעד רעד טָא ןופ וויטקעּפס

 ןײז ט סו װ ַא ב ןטימ ןבעלניירַא ךיז טעװ רעביירש רעד

 ךיוא רע טעװ ,םיײה עינ רעזנוא ןיא | ל י װ ןטימ ןוא

 שירעלטסניק ןוא ןסקַאװנײרַא ש י נ ַא ג ר ַא ןענעק

 ןופ םטיר ןוא טירָאלָאק םעד ןפיירגַאב ןוא ןעמענפיוא

 .ןבעל רעזדנוא

 עטוג יד ךרוד זיולב ןעשעג רָאנ ןָאק רעבָא ץלַא סָאד

 -לכ-ףוס .רעביירש םעד עגונב ןעגנורעדָאפ ןוא ןשטנווװ

 -קעיבוס םעד ןופ זיולב טשינ עגַארפ ַא סָאד ךָאד זיא ףוס

 ,רעביירש םעד דצמ -- ןטכעלש רעדָא ןטוג -- ןליװ ןוייט

 עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב ע װ י ט ק ע י ב ָא יד ןופ רָאנ

 .ףליוו/ םענעי רעדָא םעד םיא ייב ןרימרָאפסיוא ןפלעה

 ןכַאמ וצ רעטכייל ,שטָאכ סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,ידכ ןוא

 ַא קיטױנ ןזיא ןעגנוגנידַאב ערעװש עוויטקעיבָא יד טָא

 זומ סע .טפַאשלעזעג רעזדנוא דצמ גנוגנערטשנָא עסיורג

 ןרעגנירגרַאפ וצ ידכ ,רַאפרעד ןרעוו ןוטעג סעּפע ןביוהנָא

 -ָארּפ ןרעװש םעד רעביירש ערעזדנוא ןרעטכיילרַאפ ןוא

 רעזדנוא ןיא ךיז ןעלצרָאװניײרַא ןוא ןסקַאװנײרַא ןופ סעצ

 יד רעביירש ערעזדנוא םורַא ןרעוו ןפַאשעג זומ סע .ןבעל

 ; גנוריסערעטניארַאּפ ןוא גרָאז ןופ ערעפסָאמטַא עמערַאװ

 ןוא םיא ןיא ךיז טקיטיונ ןעמ זַא ,ןליפ זומ רעביירש רעד

 טומ ןבעג םיא טעװ סָאד -- ,םיא ןופ סָאװ טרעדַאפ ןעמ

 -ידריו רעד ןרעװ וצ ןכעלגעמרעד םיא ןוא תובישח ןוא

 .ףמחקק רעזדנוא ןֹוא ןבעל רעזדנוא ןופ רעקירדסיוא רעק
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 סערגנָאק-רוטלוק ןכָאנ

 ןפרָאװעג קירוצ רָאי ןבלַאהטרעדנָא טימ ןבָאה רימ ןעוו

 ןכעלטלעװלַא ןַא ןופ ,?לַאנרושז רעזירַאּפ, ןיא ,עיידיא יד

 ,טגָאעג תמא םעד  ,רימ ןבָאה ,סערננָאק-רוטלוק ןשידיי

 ןרעװ ךיג ױזַא טעװ םולח רעד זַא ,טביולגעג טשינ ןיילַא

 בילוצ טשינ ,טביולגעג טשינ ןבָאה רימ .טייקכעלקריוו ַא

 וצ רַאפ ללכב ןינע םעד ןטלַאהעג ןבָאװה רימ לייו ,םעד

 -עג טשינ ןבָאה רימ ! ןיינ ,רַאבריזילַאער טשינ ןוא רעװש

 עגַאל יד טוג ןענעק ןוא טנעקעג ןבָאה רימ לייו ,טביולג

 -נסירעצ יד ,םזינָאגַאטנַא םעד ,טלעוו-רוטלוק רעזדנוא ןיא

 -עג ןיוש זיא סָאװ ,דנַאטשוצ ַא -- טייקטלקערבעצ ןוא טייק

 -עג טשינ רימ ןבָאה רַאפרעד ,שיגָאלַאטַאּפ שממ ןרָאװ

 ןעמ טעװ ,טייצ רעצרוק ַאזַא ןופ ךשמ ןיא זַא ,טביולג

 רעמ עשיגָאלָאכיסּפ יד -- ןעגנורעטש יד טָא תלוכיב ןייז

 -ילע ןוא ןקיטייזַאב וצ ליפיֹוזַא ףיוא --- עלעיפיצנירּפ יו

 ַאוַא ןריזילַאער וצ ןיוש ןרעװ ךעלגעמ לָאז סע זַא ,ןרנימ

 -טלעװלַא ןַא יװ ,עייזיא-גנוקיניירַאפ עקיטכיוו ןוא עסיורג

 ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעל

 -עגרעביא טשינ ןיטולהל ןבָאה רימ זַא ,סיוא טעז רעבָא

 -לוק רעשידיי ַא זַא ,ןבירשעג ןַאד ןבָאה רימ ןעוו ,ןבירט

 ןקיטציא םעד ןיא טייקיטיונ:סנבעל ַא ויא סערגנָאק-רוט

 טימ ןוא רעטוװרּפעג-ליפ רעד רַאפ ,טנעמָאמ ןרעװש

 רָאנ .רוטלוק-סקלָאפ רעשידיי רעטפמעקעגסיוא-תונברק

 א דרוד טבעל רוטלוק עשידיי יד זַא ,שינעטנעקרעד יד טָא

 רעד ןיא ןווורפ עטסרעוװש עריא ןופ םענייא ןופ טנעמָאמ

 טימ ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא זיא סָאװ ,ץלַא ןוא עטכישעג

 רַאפ טייטש ןרָאװעג טיובעגפיוא רעטַאמ ןוא ימ ליפיוזַא

 סָאד רָאנ -- לצרָאװ ןטימ ןרעװ וצ ןסירעגסיױרַא הנכס רעד

 ַאזַא ןיא ןעלמַאזפיונוצ ןוא סנ םעד ןזייװַאב טנעקעג טָאה

 עטסקיטרַאנדישרַאּפ יד ,טייצ רעצרוק קיסעמסינטלעהרַאפ

 .שיט ןייא םורַא ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ

 יוַא רעד ,ןבעגעג זדנוא טָאה ןטַאטלװער ַארַאפ עשזסָאװ

 -גיברַאפ ןעגנונעּפָאה ליפיוזַא טימ ןוא רעטרַאגעג קרַאטש

 ? סערגנָאק רעטעד

 סנטסקיצניװמַא סָאד ,ןדיי רימ דָארג : ענדָאמ זיא סע

 רעד ןיא קלָאפ עשיראטסיה סנטסרעמַא ןוא עשיטקַארּפ

 ךיײלג טייהנגעלעג רעדעי ייב ןרעדָאפ רימ דָארג -- טלעװ

 -נעטשרַאפ קינייו יױזַא ןבָאװ ןוא ןטַאטלװער עשיטקַארּפ

 -עעשעג ַא ןופ גנוטיײדַאב רעכעלטכישעג רעד רַאפ שינעד

 ךֶָאנ ןענעז עכלעװ ,סערגנָאק ןופ רענגעק עלַא ייב .שינ

 סײרַא ןעמ טרעה ,לָאצ רעניילק טשינ ַא ןיא ָאד רעדייל

 טָאה סערגנָאק רעד, : טיײז-ןדָאש רעסיוועג ַא ןופ עטָאנ יד

 רעכלעוו רעבָא ."ןטַאטלװער עשיטקַארּפ ןייק ןבעגעג טשינ

 ? ןטַאטלװער עשיטקַארּפ ךיילג סע טיג סערגנָאק

 ןעועג זיא סע יו ,ןימ ַאוַא ןופ טרפב ןוא ,סערגנָאק ַא

 ףראד ןוא טשינ ןעק  ,סערגנָאק-רוטלוק רעשידיי רעד
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 -ַאב ןיז .טַאטלװער עשיטקַארּפ ןייק ךיילג ןבעג טשינ

 רעַײירעמערק רעד טימ ןטטָאמעג ןרעװ טשינ רָאט גנוטייד

 -ַאב ןוא טרעוו ןייז ."רימ סע טיג חוויר ארַאפ סָאװ,, : סָאמ

 -רַאפ קירעהעג יװ ןוא ןצַאשּפָא ןַאד רָאנ ןעמ ןעק גנוטייד

 -קעּפסרעּפ רעשירָאטסיה רעד ןיא םיא טעז ןעמ ןעוו ,ןייטש

 .וויט

 םעד ןופ וטפיוא רעטסקיטכיװ ןוא רעטסערג עמַאס רעד

 -דנַאטשוצ ןיז ןופ טקַאפ-םצע רעד זיא סערגנָאק-רוטלוק

 ןופ ןרָאי ליפיוזַא ךָאנ סָאװ ,ןײלַא טקַאפ רעד ןיוש .ןעמוק

 ןַײהק קידנעטש טשינ האנש ַא -- האנש ןוא טייקנסירעצ

 עמ זיא -- עקיטיונ ןייק טשינ לָאמנייק ןוא עטקיטכערַאב

 ןכוז וצ םַאזנימעג ידכ ,ןעמוקעגפיונוצ ךָאד ךיז ךעלדנע

 סעיציזַאּפ עטָארדַאב יד ןקידיײטרַאפ וצ ױזַא יו ,ןעלטימ

 ןופ זיא ןילַא טקַאפ רעד ןיוש -- רוטלוק רעשידיי רעד ןופ

 ,טיידַאב ןשירָאטסיה ןרעיוהעגמוא ןַא

 יֹזַא ךָאנ ןעייטש רימ ןעוו ,טציא ןיוש ךעלגעמוא זיא סע

 -סיה ןצנַאג םעד ןפיירגַאב ֹוצ ,שינעעשעג רעד ייב טרַאה

 -עג יד קיטיונ זיא םעד וצ .ךַאז רעד ןוכ םענרַאפ ןשירָאט

 -רעד ךיז ןלעװ רימ רעמ סָאװ .טייצ ןופ ץנַאטסיד עקירעה
 ןלעװ רעפיט ןוא רעקרַאטש ץלַא ,סערגנָאק ןופ ןרעטייוו

 ,עניז גנוטיידַאב יד ןצצַאשּפָא ןוא ןיטשרַאפ ןענעק רימ

 ןופ טנַאװ רעביוט רעד ןיא ךורבכרוד רעטשרע ןַא סלַא

 קילגמוא ןוא הללק ַא יװ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,גנודיישעצ
 .טלעוו-רוטלוק רעזנוא ןיא

 םעד טָא ןופ גנוטיײדַאב יד טעװ ךעלדנעטשרַאפטסבלעז

 רעמ סָאװ ,ןקיטפערקַאב ןוא ןקרַאטשרַאפ רעמ ץלַא יז טקַאפ

 רעבָא .ןבעל ןיא םיא ןריטנָאקסיד וצ ןייז תלוכיב ןלעװ רימי

 -עעשעג יד זיא ,גנוצונסיוא ןופ םומינימ םעד ייב וליפא

 סָאװ ,טייקיטכיוו רעכעלטכישעג רעסיורג ַאזַא ןופ אפוג שינ

 .ןצַאשוצּפָא טשינרָאג זיא

 רעסיורג ןייז ץוח ַא סערגנָאק רעד טָאה ןגעווטסרעדנופ

 עסיוועג ,טציא ןיוש טכַארבעג ךיוא גנוטיידַאב רעשילַארָאמ

 .ןטַאטלוזער עשיטקַארּפ

 -ערּפער עלַארטנעצ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג לכ םדוק זיא סע

 יד ."ןקעיּפָא, ןַא -- רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ץנַאטנעז

 ןייז טשינ רעמ ,סָאמ רעסיורג ַא ןיא ,טעװ רוטלוק עשידיי

 סָאװ ,הלווע עדעי .ןעוועג זיא יז יו ןזָאלרַאפ ןוא רקפה יױזַא

 רעשידי רעד יבגל ,ןסיוא ןופ ייס ןרעװ ןעגנַאגַאב טעװ

 רעשידיי רעד ןיא -- קינייװעניא ןופ ייס ןוא ,רוטלוק

 .ןגיוושרַאפ ןביילב טשינ רעמ טעװ -- אפוג טלעוװ-רוטלוק

 ףיוא ןריגַאער ןוא ןעמענָא ךיז לָאז סע רעװ ןייז טעװ סע

 טשינ ,טציא זיב ,ךָאד זיא .ןפוא ןקידריװ ןוא ןעמַאזקריװ ַא

 סָאװ ,טפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ םוש ןייק זדנוא ייב ןעוועג

 רעד ןופ תולװע ןוא ןטיונ יד טימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז

 -רקפה ַא ןעװעג זיא רוטלוק עשידיי יד ,רוטלוק רעשידיי
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 יד .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןוטעג טָאה רעדעי ֹוװ ,בוטש

 טָאה סערגנָאק-רוטלוק רעד סָאװ ,טּפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ

 -ַאב ,סָאמ רעקידנטיײדַאב ַא ןיא טעװ ,טלייוװעגסיוא ךיז ןופ

 ןדנוא ייב ןריפסיוא ןפרַאד טעװ יז .דנַאטשוצ םעד ןקיטייז

 ערעדנַא יב ,סיוא סע ןריפ ךעלנייוועג סָאװ ,סעיצקנופ יד

 רעד זַא ,רָאלק זיא סע .סעיצוטיטסניא-גנוריגער ,רעקלעפ

 סָאװ ןוא רעקרַאטש סָאװ ,ןייז טעװ ץנַאטסניא רעד ןופ חוכ

 רעד ןיא ןעמוקַאב טעװ יז טידערק רעמ סָאװ ,רעמַאזקריוו

 -ורג וצ ןזײװַאב טעװ יז רעמ סָאװ ןוא טלעװ רעשידיי

 רעשידי רעד ןופ תוחוכ עקידעבעל יד ךיז םֹורַא ןריּפ

 טעװ טייצ יד עכלעוו ,ןכַאז ןענעז סָאד רעבָא -- רוטלוק

 -על רעד ןּפוטש ריא טעװ וצרעד ,ןעגנערב ךיז טימ ןזומ

 ןביולג רימ ןוא .טקניטסניא-גנוטיהרַאפ טסבלעז רעקידעב

 .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ תוחוכ עקידעבעל יד ןיא

 -וצ ךיוא ןעמ ןעק גנוכיירגרעד רעשיטקַארּפ ַא רַאפ

 -עג טנכייצעגנָא ןענעז סָאװ ,ןטקעיָארּפ עיר יד ןענעכער

 רַאפ עזַאב ַא סלַא ,סערגנָאק ןכרוד ןעמונעגנָא ןוא ןרָאװ

 ןגעו ,גַאלרַאפ ןגעוו ןטקעיָארּפ יד .טעברַא רעקידרעטייוו
 ןגעו .,ןזירּפ עשירַארעטיל ןגעוו .,גנוטיײרּפשרַאפ-רעכיב

 ןַא ןופ ןענעז ערעדנַא ליפ ,ליפ ןוא ןגָאלַאטַאק-רעטסומ

 םעד טעװ סע וליפא ןעוו ןוא .טייקיטכיוו רעקיגנַאר-טשרע

 -עלּפ יד טָא ןופ לייט ַא זיולב ןעגנולעג דנַאברַאפ-רוטלוק

 עסיורג ַא ןייז ךיוא ןיוש סע טעװ -- ןריזילַאער וצ רענ

 -נעמַאזוצ טניולעג ךיז טָאה סע ןכלעוו בילוצ גנוכיירגרעד

 .סערגנָאק ַא ופורוצ

 סערגנָאק-רוטלוק רעטשרע רעד טָאה טיבעג ןייא ףיוא

 רעד וצ  ,גנוניימ ןיימ טיול ,ןכיירגרעד וצ ןזיװַאב טשינ

 ןופ טיבעג ןפיוא זיא סָאד ,טפרַאדעג טלָאװ רע סָאװ ,ךיוה

 טשינ .גנוריזילַאטסירקסױא רעלעיּפיצנירּפ ןוא רעשיאיידיא

 ענעדישרַאפ יד ןופ זעטניס זיא'ס רַאפ סָאװ ַא ןפַאש ןגעוו -

 ןפיוא ןעוועג ןטערטרַאפ ןענעז סָאװ ,ןעגנוטכיר עשיאיידיא
 -געמ טשינ זיא זעטניס ןימ ַאזַא .ךיז טלדנַאה ,סערגנָאק
 טשינ יאדוא טָאה סערגנָאק רעד ןוא קיטיונ טשינ ,ךעל
 זַא ,םעד ןיא טייג ָאד ןפַאש טפרַאדעג טשינ ןוא טנעקעג
 טפרַאדעג ןבָאה סערגנָאק-רוטלוק ןופ ענובירט רעד ףיוא
 רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבַארּפ עלַא ןרעװ טגנערבעגסיױרַא
 .טיירב ןוא ףיט רעצנַאג רעייז ןיא רוטלוק

 ךיז טָאה ,ןרָאי קילדנעצ ייוצ עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא

 ןָא טלמַאזעגנָא דוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא

 עיר עצנַאג ַא ןסקַאװעגנָא זיא סע : ןטקילפנָאק רועיש ַא

 ןבָאה ייז ןוא ןעמעלבָארּפ עלעיּפיצנירּפ עקיגנַאר-טשרע ןופ

 -גנָאק ןפיוא קורדסיוא ןקירעהעג רעייז ןעמוקַאב טפרַאדעג

 ַא ןטייװצ ןפיוא רענייא ןעגניווצפיורַא ןגעו טשינ .סער

 ,דײר יד ָאד זיא גנולעטש רעדָא גנוניימ זיא'ס ַארַאפ סָאװ

 יד ןלעטשקעװַא ןוא ןכַאמ רָאלק ,ןרעלקפיוא ןגעוו רָאנ

 דצ ןייא זיולב .טכיל ןקירעהעג רעייז ןיא ןעמעלבָארּפ עלַא

 סָאמ רעטסיוועג ַא ןיא טגנערבעגסיורַא סערגנָאק ןפיוא טָאה

 רעד ןוכ ןעמעלבָארּפ יד ףיוא קוק ןייז ןוא גנולעטש ןייז

 -עג ךיז טָאה סָאװ ,דצ רעד ןיא סָאד ,רוטלוק רעשידיי

 לעיצעפס ןוא -- םידדצ עקירעביא יד .ןקיווייל םורַא טלמַאז

 ןיימ ,גנולעטש ןייז טָאה -- לגילפ-רעטעברַא רעקניל רעד

 טנעקעג טָאה יז יװ ,סָאמ רעד ןיא טלקיװטנַא טשינ ,ךיא

 .טפרַאדעג ןוא

 טָאה סָאװ ,דצ רעד טָא סָאװרַאפ ןייטשרַאפ וצ זיא יאדווא

 סָאװ ,סערגנָאק ןרַאפ תוירחא עטסערג יד ןגָארטעגסיױא

 -עג זיא ןיילא רענייא טעמכ ןוא עיידיא יד ןכרָאװעג טָאה

 טאהעג ארומ טָאה רע סָאװרַאפ -- עיצַאזילַאעד וצ טריפ

 -סיד ַא ןיא סערגנָאק-רוטלוק ןטשרע םעד ןעלדנַאװרַאפ וצ

 ,גנוניימ ןיימ טיול זיא ארומ עקיזָאד יד רעבָא .בולק-עיסוק

 יד ןפָא ןעגנערבסיורַא סָאד .ענעבירטעגרעביא קרַאטש ַא

 ןוא ןעמעלבָארפ יד עגונב תונעט ןוא ןעגנולעטש ענעדישרַאפ

 ,סערגנָאק םעד טלָאװ ,הוטלוק רעזדנוא ןופ ןטקילפנָאק

 רע : טרעקרַאפ .טגנערבעג טשינ ןדָאש ןייק ,ןפוא-םושב

 -סָאמטַא ןַא ןפַאשעג ןוא טפול יד טקיניײרעגסיוא טלָאװ

 .יורטוצ ןוא טייקיטכירפיוא רעקידנעטשלופ ןופ ערעפ

 טריטקיד קיטקַאט עקיזָאד יד טָא זיא ,טגָאזעג יװ רעבָא

 ןוא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעסיורג רעד ךרוד ןרָאװעג

 -שרע סָאד זיא סָאװ ,סערגנָאק-רוטלוק ןופ ףיש יד זַא ,גרָאז

 ןרעסַאװ עטיירב יד ףיוא ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא לָאמ עט

 ןופ ךיילג ,ךיז לָאז ןבעל ךעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ

 ןופ ןוןלעפ עקיציּפש וצ יד ףיוא ןסיוטשנָא טשינ ,ביױהנָא

 רימ .ןטקילפנָאק-רוטלוק ןוא ןעמעלבָארּפ-רוטלוק ערעזדונא

 טשינ רעבָא רעטשרע רעד זיולב זיא סָאד זַא ,ךָאד ןביולג

 .סערגנָאק רעטצעל רעד
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 ץייוו םהרבא

 טקראיוועוו .וו
 .ןוָאדרַארישז לטעטש ןשיליופ ןיא ,1896 ןיא ןריובעג

 סלַא .גנואיצרער עועיגילער-גנערטש ַא ןעמוקַאב

 -רעד ןביירש וצ עקרָאװעוװ ןָא טבייה ,רוחב-הבישי

 .ןעגנולייצ

 ן'יק טרירגימע המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ

 .1924 םורַא רע טמוק ןירַאפ ןייק .ןילרעב

 -ןולייצרעד דנַאב רעטשרע ןיז טניישרעד 1936 ןיא

 -רעד דנַאב ץיז -- 1937 ן'א ."ברעמ ןוא חרזמ,,ןעג

 ."ןשטנעמ עזָאלנדָאב,, ןעגנולייצ

 ַא טבעל ,ןירַאפ עקרָאױועװ טזָאלרַאפ 1940 ןיא

 רע .עצינ ןיא ךָאנרעד ,ַאבַאטנָאמ ןיא טייצ לקיטש

 זודע טיול .1943 רעבָאטקָא ןיא טריטרָאּפעד טרעוו

 -ונַאי ןט-18 םעד ןעמוקעגמוא ןבָאה עקרָאיוועוו לָאז

 .ױנעקריב ןיא ,1945 רַא

 עקראיוועוו ,וװ זופ געוו רעשירעפאש רעד

 לטטטש ןשיליוּפ ןיא 1896 םורא ןריובעג זיא עקרָאיװעװ .וו

 .ווָאדרַארישז

 ַא ןעמוקַאב רע טָאה ,טחוש ַא ,רעטָאפ ןייז ייב זיוה ןיא

 ַא טגײלעג טָאה סָאװ ,גנואיצרעד עזעיגילער עגנערטש

 רעד ןעװעג רע ןזיא רדח ןיא .ןבעל ץנַאג ןייז ףיוא םתוח

 יד ןופ רענייא ,דמלמ-ארמג םייב רעטעּפש .דימלת רעטסעב

 - .םידימלת עטסעב

 זיא ,עקרָאיװעװו םהדבַא ,רעדורב רערעטלע סעקרָאיװעװ

 טימ טּפיוהרעביא .טנַאקַאב טוג רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 גלָאפרע+ד סיורג טימ ןענעז סָאװ ,קרעװ עשיטַאמַארד ענייז

 ןטסערג םעד .סעניב עשידיי עלא ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ווו ,דנַאברַאפנטַאר ןיא טַאהעג ןעמַארד ענייז ןבָאה גלָאפרעד

 .ןפַאשעג ןוא טבעלעג טָאה עקרָאיוװעװ םהרבא

 -וװָאװ רעדורב ןרעגנוי ןייז רַאפ זיא םהרבַא רעדורב רעד

 רעגערנָא רעטשרע רעד ,לומיטס רעטשרע רעד ןעוועג עשט

 ןוא ןענעיײל וצ גנַארד ןקיטלַאװעג ַא םיא ןיא ןקעוווצפיוא

 .ןביירש וצ ןיילַא ךיוא

 טזָאלעגרעביא טָאה "לגניי עשיליוּפ סָאד , סיקצעניל .י .י

 טָאה סָאװ ,המשנ רעגנוי סעקרָאיװעװ .וו ןיא םשור ןפיט ַא

 -עטיל וצ ןסירעג -- לַאװק םוצ רעקיטשרוד ַא יו ןיוש ךיז
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 יװ זיא ןוא גנודליב רעכעלטלעוו וצ ,טפַאשנסיװ וצ ,רוטַאר

 טּפַאכרַאפ קרַאטש עכָאּפע רענעי ןופ רענעיל רעטוג רעדעי

 : סיכנא .ז ןופ ; ? ןיהווו,, : סגרעברעייפ .ז .מ ןופ ןרָאװעג

 ובואר ןופ ; "ןויצ תבהא, : סוּפַאמ םהרבא ןופ ; "לאירבג;

 סנַאמשירפ ןופ : "רעלשיט רעטנעגילעטניא,, : סניניירב

 עכעלמיטסקלָאפ; סצרּפ ןופ םעלַא רַאפ ןוא ןעגנופַאש

 וצ ןרָאװעג דימ טשינ זיא עקרָאיװעװ .וװ סָאװ ,"ןטכישעג

 .ןבעל ץנַאג ןייז ןענעייל

 -גימע המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא

 רעד ןיא טרעקרַאפ רע וװ ,ןילרעב ןייק עקרָאיװעװ טריר

 .הביבס רעשירַארעטיל-שידיי רעקיטרָאד

 -עטיל לסיב שּפיה ַא טימ זירַאּפ ןייק טרָאד ןופ טמוק רע

 ענעבירשעגנָא שזַאגַאב ןקידהשקשינ ַא טימ ,ןסיװ-רוטַאר

 -נייא זירַאּפ ןיא ָאד ךיז ןענעק וצ ןעגנונעפָאה ליפ טימ ,קרעוו

 -עטיל ענייז ןצעזרָאפ ןענעק לָאז רע וװ ,םייה ַא ןענעדרָא

 .ןטעברַא עשירַאר

 ןביוהעגנָא ןעקרָאיװעװ רַאפ ךיז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 עקיזָאד יד ןיא אקווד רעבָא ןבעל טרעטַאמעג רעווש ַא

 -פערקעג טנַאלַאט סעקרָאיװעװ זיא ןשינעלגנַאר ןוא ןדייל

 -צניפ עטסקירעיורט יד ןיא ,טלָאמעד אקווד .ןרָאװעג טקיט

 טא ב

 25 3 ר יא

 עייצכאה טי יי יב



 .ןפַאשעג ןוא טנעיילעג ליפ רע טָאה ןבעל ןייז ןופ געט ערעט

 ןביוהעגנָא ךעלדנע עקרָאיװעװ טָאה ןטייקירעװש ליפ ךָאנ

 רעװעשרַאװ רעד ןיא ןעגנולייצרעד ענייז ןכעלטנפערַאפ וצ

 ןיא ןוא ?סטרעװרָאט, רעקרָאי-וינ ןיא ,?גנוטייצ-סקלָאפ,

 .?עסערּפ יד ,, רעניטנעגרַא רעד

 ךיז טָאה גנולייצרעד רעטקודדעגּפָא רעטשרע ןייז ףיוא

 עטשרע ענייז ףיוא .דיסח שיא : ןבירשעגרעטנוא עקרָאיוװעװ

 .ןַאמדלעפ .י : ןצנעדנָאּפסערָאק ,

 ַא ןירַאּפ ןיא ןבעגסיורַא עקרָאיוװעװ טוװװרּפ 1924 ןיא ןיוש -

 רעמונ ןטשרע ןיא ."טסענ יד, טפירש-שדוח עשירַארעטיל

 ,לצנעטש .נ .א : ןעקרָאיװעװ רעסיוא ,טקילײטַאב ךיז ןבָאה

 -געטשרַאפ .ערעדנַא ןוא ןַאמטוג .ש ,ןײטשָאלב .א ,ןרעב .א

 זיא זירַאּפ ןעוװ ,טַײצ רענעי וצ "טסענ יד, ךיז טָאה ,ךעלד

 -ַעג טשינ ,רבדמ ַא ןעוועג טיבעג-רוטלוק ןשידיי ןפיוא ְךָאנ

 ,ןטלַאהסיוא טנעק

 רעזירַאּפ , יד טימ רעטנוא עקרָאיװעװ טמוק םעדכָאנ דלַאב

 .םימי-תכירַא ןייק טַאהעג טשינ ךיוא ןבָאה סָאװ ,"רעטעלב

 -רעד וצ ןביוהעגנָא טָאה זירַאּפ ןיא ןעוו ,םורַא ןרָאי ןיא

 -רָאיװעװ טרעוו ,"עסערּפ עשידיי עטרירטסוליא יד, ןענייש

 טָאה רע סָאװ ,םעדרעסיוא .רָאטקַאדער-טֿפיוה ריא עק

 -יירש עשידיי עטנַאקַאב ןגעוו ןעייסע טכעלטנפערַאפ טרָאד

 : יװ רעביירש עכלעזַא לַאנרושז םוצ וצ ךיוא רע טיצ,;רעב

 -נכָאװ יד ןוא ,קישטנָארָאה .ש ;שטיװָאלַאגעס .ז ,רואינש .ז

 טפַאשביל ןוא עיגרענע סעקרָאיװעװ קנַאדַא ,טמוקַאב טפירש

 רעשירַארעטיל ַא ןופ םינּפ ַא ,טרָאװ ןשירעלטסניק ןשידיי םוצ

 טסעגרַאפ סַאנרַאּפנָאמ ןופ רעלָאמ עשידיי יד ךיוא .עבַאגסיוא

 ץנַאג ןוא .לַאנרושז םעניא ןריפוצניירא :עקרָאיוװעװ טשינ

 ,"םירוחב-הבישי, סצַאק ענַאמ ןרעמונ יד ןעניײשַאב טּפָא

 -נַא ןוא סעיצַארטסוליא-לביב ,?םירמז-ילכ,, סלַאגַאש קרַאמ

 עבַאגסיוא יד ןכַאמ סָאװ ,רעלָאמ עשידיי ןופ קרעװ ערעד

 .ןעזסיוא ןשיטעטסע ןַא וצ ריא ןביג ןוא קידנעיצנָא ,קידעבעל

 -עג טשינ לַאנרושז םעד ךיוא טָאה זירַאּפ עשידַיי סָאד

 רע זיא ןעניישרעד רָאי ןגרַאק ַא ךָאנ ןוא ןטלַאהסיױא טנעק

 זיא ןעגנושיוטנַא טייק טעקרָאיװעװ וצ ןוא ,ןעגנַאגעגרעטנוא

 .עלעגניר ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ

 ַא זירַאּפ ןיא ןבעגסױרַא יקצולירּפ חנ טוװרּפ 1931 ןיא

 רעד ןיא טרעוװ עקרָאיװעװ .?גָאט רעד,, .נ .א גנוטייצ-גָאט

 טָאה רעבָא גנוטייצ יד .רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא גנוטייצ

 .ןטלַאהעגסיוא םישדח עכעלטע םיוק ערעדנַא עלַא יװ ךיוא

 סעקרָאיװעװ טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,1936 םורַא טשרע

 -עוו ַא ןפַאשעג זירַאּפ ןיא ךיז טָאה ,ייליבוי ןקירעי-קיצרעפ

 -רַאשט לאינד ןוא רואינש .ז טימ ,טעטימָאק-ייליבוי-עקרָאיװ

 -ָאנ דנַאב ַא סעקרָאיװעװ ןבעגעגסיױרַא טָאה סָאװ ,שארב ינ

 -יה רעד ןיא טָאה דנַאב רעד ."ברעמ ןוא חרזמ., .נ .א ןלעוו

 .ןפורּפָא ערערַאװ טָאהעג דנאלסיוא ןיא יו ,עסערּפ רעג

 דעטייוצ סעקרָאיװעװ ןענישרעד זיא םורַא רָאי ַא ןיא

 ."ןשטנעמ עזָאלנדָאב., ןלעװָאנ דנַאב

 -דנעוו רעד ןעוועג ןענעז ןלעװָאנ רעדנעב ייווצ עקיזָאד יד

 ןעקרָאיװעװ טימ ךיז טָאה'מ .ןפַאש סעקרָאיװעװ ןיא טקנוּפ

 -יל סלַא ץַאלּפ ַא ןעמוקַאב טָאה רע ןוא ןענעכער ןביוהעגנָא

 טָאה רע וװ ,?טנייה רעזירַאּפ , ןיא רָאטקַאדער רעשירַארעט

 -ירַאּפ ףיוא ןעגנולייצרעד עטכייל ענייז טקורדעג טפָא רעייז

 ןיא .רענעייל םייײב ןעמונעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,סעמעט רעז

 ןגעוו ןעייסע טקורדעג עקרָאיװעװ טָאה ,ןרעמונ-קיטיירפ יד

 ,ץרּפ .ל .י ןגעוו לקיטרַא-טייצרָאי ַא לָאמַא ,רעביירש עשידיי

 ַא ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא לָאמַא ,.א .א גרעבמָאנ .ד .ה רעדָא

 .ןינע-רוטלוק ַא ןגעו לקיטרַא ןַא לָאמַא ,ךוב ןענישרעד-יינ

 ןענײשניײרַא ןביוהעגנָא טָאה "?בוטש רעשירַארעטיל,, ןייז ןיא

 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טָאה ,עגַאל עלעירעטַאמ ןייז .ןוז יד

 ןביוהעגנָא טָאה שיט ןייז .טרעסעבעגסיוא לסיבַא ןבעל ןייז

 יערעטלע ןוא ערעגניי רעזירַאּפ טימ טלגנירעגמורַא ןרעוו וצ

 -שירפ ערעייז ןענעייל ןעמוקעגניירַא ָאד ןענעז סָאװ ,רעביירש

 רעווש .ַא טימ רעבָא .גנוניימ ַא ןרעה ןוא קרעװ ענעפַאשעג

 -ירַארעטיל סעקרָאיװעװ : תורוש יד ףיוא ךיא ביירש ץרַאה

 זיא המחלמ יד -- ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל טָאה גנילירפ רעש

 -ידיי ערעדנַא ליפ ייב יװ ,טרעטשעצ ץלַא ןוא ןכָארבעגסױא

 .רעביירש עש

 ש

 .טנגעזעג ןעקרָאיװעװ טימ ךיז ךיא בָאה 1940 יַאמ ףוס

 יד ןיא ןרערט טימ .ַײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא קעװַא ןיב ךיא

 לָאזמ ,ןשטנווועג ןוא טנעה יד טקירדעג ךיז רימ ןבָאה ןגיוא

 -ץזנוא ןצעזרָאפ ןוא ןפערטפיונוצ רעדיוו ןטסלענשמַא יוװ ךיז

 -ומש עשירַארעטיל ןוא ןעמוקפיונוצ ערעזדנוא ,ןטעברַא ער

 .ןסע

 ןופ ןעמוקעגמײהַא ןיב ךיא ןעוו ,1941 רעבמעווָאנ ןיא

 זַא ,טסוװרעד ךיז ךיא בָאה ,רעגַאל-טפַאשנעגנַאפעג-סגירק

 רעד ןיא ךיז טניפעג החּפשמ רעצנַאג ןייז טימ עקרָאיװעװ

 טבעלעג .זירַאּפ טזָאלרַאפ רע טָאה 1940 ןיא .?ענָאז רעיירפ,,

 עצינ ןייק רעבירַא םעדכָאנ ןוא ןַאבַאטנָאמ ןיא טייצ לקיטש ַא

 .(סינ)

 -וקַאב ןוא לטרַאק ַא טקישעגרעביא ךיילג םיא בָאה ךיא

 : הבושת ַא ןעמ

 ! ץייוו רעּביל,

 -ַאבסױרַא רעייא טיירפעג קרַאטש זדנוא טָאה טייז ןייא ןופ

 ןענעז טייז רעטייווצ רעד ןופ ,טפַאשנעגנַאפעג ןופ ךיז ןעמוק

 ךייא ןטַאר רימ . . . לרוג רעייא ןגעוו קיאורמוא ָאד עלַא רימ

 : הביבס עשירַארעטיל ַא ָאד ןבָאה רימ .עצינ ןייק ןעמוק וצ

 רימ .דנַא ןוא רעגנילק .כ .י ,טנַאמַאיד .ז ,ןָאסנָארַא .ח ,ךיא

 .לַאגוטרָאּפ ךרוד עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ןרינַאלּפ

 "ןעמעלַא ןופ טסירגעג קיצרַאה ןוא טנוזעג טייז

 (עצינ) עקרָאיװעװ .וו : רעייא
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 -עג ןפיוא ןעמוקעג טשינ טלָאמעד ןפוא םושב זיא רימ ןוא

 וצ לטרַאק טצעל סעקרָאיװעװ ןעוועג זיא סָאד זַא ,קנַאד

 ;;?הימ

 -נָאק ןופ ןעמוקעגמיײיהַא ךיא ןיב 1945 ,ינוי ןט14 םעד

 ףעקרָאיװעװ ףיוא קידנגערפכָאנ ךיז .רעגַאל-עיצַארטנעצ

 ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא עקרָאיװעװ זַא ,טסווורעד ךיז ךיא בָאה

 1943 רעבָאטקָא ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפעד רעטכעט ןוא יורפ

 ערעדנַא ךס ַא יװ ,ןעמוקעגקירוצ טשינ רעטציא זיב ךָאנ ןוא

 .רעלטסניק ןוא רעביירש עשידיי

 זַא ןלעטשרָאפ טשינ סָאד ךיז ךיא ןעק רעטציא זיב ךָאנ

 ,"קילבוּפער ַאל עד ץַאלּפ, טעד ןענַאּפשכרודַא טעװ ןעמ ןעוו

 .ןפערט טשינ רעמ םיא ןעמ טעװ ,"ןענעט,, עפַאק יד

 ךיא ןעװ זַא ,ןביילג וצ רעווש רימ זיא רעטציא זיב ךָאנ

 -עטיל,, סעקרָאיװעװ ןופ לעװש רעד ףיוא ןזייװַאב ךיז לעװ

 םייב ןציז ןפערט טשינ םיא ךיא לעװ "בוטש רעשירַאר

 . . .ןגעלָאק טימ קידנסעומש רעדָא ,ךוב ַא קידנרעטעלב שיט

 ,גנוניוו רעקילָאמַא סעקרָאיװעװ ןיא קעװַא ןיב ךיא ןוא

 -עגפיוא זיא "בוטש עשירַארעטיל , יד .ןירַא םוק ךיא

 קיצנייא יד .רתסא רעטכָאט סעקרָאיװעװ טניווו ָאד .טשירפ

 עקרָאיװעװ ָאטשינ .רעטכעט יירד יד ןופ ענעבילבעג-ןבעל

 ָאטשינ .ןטערטרָאּפ ענייז ןעייטש ןימַאק ןפיוא זיולב ...שיט םייב

 ,ּפרַאק רתסא ןופ "ןבעל ליטש,, סָאד טנַאװ רעד ףיוא רעמ

 רעזרעמ .א ןופ טעברַא עשיטסַאלּפַאטעמ יד רעמ ָאטשינ

 ןופ לָאבמיס ַא יװ זיא סָאװ ,"עלעשריה עקידנפיול סָאד,

 רעד ףיוא טרעּפרעקרַאפ ןעװעג ָאד גנורעדנַאװ רעשידיי

 -יסמ טימ --ןבילבעג ָאי ָאד זיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד .טנַאװ

 -רָאיװעװ זיא ,רעטכָאט סעקרָאיװעװ ןופ ןטיהעגּפָא שפנ-תר

 -ורפ ַא יװ ,לקנעש םוצ וצ ךימ זָאל ךיא .רעכיב לקנעש סעק

 -יסַאלק ערעזדנוא ףערט ךיא . . . שדוק-ןורָא ןַא וצ דיי רעמ
 ךָאנ .תויתוא יד ןעקרעד ךיא .לָאמַא יװ דנַאבטכַארּפ ןיא רעק

 -דנייא ןיימ .ייז ףיוא טורעג קילב ןיימ טָאה המחלמ רעד רַאפ

 ןגיוא עניימ סָאװ ,רימ טימ ךיז ןעיירפרעד ייז זַא ,זיא קור

 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא טשינ ןענעז

 . . . ןקוק יז ףיוא רעדיוו ןעק ךיא ןוא

 .רעדנעב ענייב סעקרָאיװעװ לקנעש ןופ סױרַא םענ ךיא

 ענייז ןופ ןעמענ יד ףיוא דיירפ טימ קוק ןוא רעטעלב ךיא

 עירעלַאג עצנַאג ַא ןדיי ענענופעגקירוצ ףיוא יו ,ןדלעה

 עשימייה : ןגיוא עניימ רַאפ ךיז ןעיירד ןּפיט סעקרָאיװעװ

 ,"סעקינלַאמַאּפ,, רעזירַאּפ ,רעבייוו רעצניוװָארּפ ,ןעגנוי עליווו

 -ַאמ ,עינַאּפש ןייק טרָאפ סָאװ רעטכיד רעד ,עקטסימיסעּפ יד

 ,קעטערָאמ םַאדַאמ ,יקסרעּפ רעלאמ רעד ,"רעגנוה,, ןופ עינ

 ןוא ?ןטלעוו ייווצ ןשיװצ,, ןופ דלעהטּפיוה רעד ןַאמדלָאג

 קיווק ןוא עלעווָאנ ַא ךָאנ עלעװָאנ ַא ןעייל ךיא .ערעדנַא ךָאנ
 שטָאכ .ליטס םענייפ סעקרָאיװעװ ןופ טייקטכייל רעד טימ ךיז

 ..רעווש ױזַא רימ זיא ּפָאק ןיימ

 ןדלעה עטנכערעגסיוא טשינ ןוא עטנכערעגסיוא ָאד עלַא יד

 -נַאװעגסיױא ,ןטנַארגימיא ןענעז ,ןעגנופַאש סעקרָאיװעװ ןופ
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 רענייא .ברעמ ןייק חרזמ ןופ םולח ןייז טימ רעדעי עטרעד

 רעטייוצ ַא ,ךייר ןרעװ וצ עיזוליא רעד טימ ןעמוקעג זיא

 -עװ ןוא .רעלטסניק ַא ןרעװ וצ גנַארד ןכעלרעניא ןַא טימ

 ,טנכייצעגסיוא שזַאּפיט ןייז ןופ ןרענַאשז עדייב ןעק עקרָאיװ

 םעניד ַא טימ יײז טבײרשַאב רע .ביל ךיילג ייז טָאה ןוא

 רעבָא ,טסילַאער ַא ,רעקיריטַאס ַא ןופ ןּפיל יד ףיוא לכיימש

 ןדלעה ענייז ןריפוצפיורַא ןעקרָאיװעװ טגנילעג לָאמעלַא טשינ

 ןייז טביילב לָאמלייט .תומילש עשירעלטסניק ןופ געוו ןפיוא

 : ,טצונעגסיוא ןצנַאגניא טשינ טעשזויס

 ףענאסַאּפָאמ ןופ לעּפתנ קרַאטש ןעװעג זיא עקרָאיוװעװ

 רע טָאה ,רעביירש ןשידיי ַא טימ ךערּפשעג ַא תעב לָאמטּפָא

 סנַאסאּפָאמ ןופ ןטעשזויס יד טלייצרעדרעביא ןוא טלייצרעד

 -רָאיװעװ ייב ךיז טָאה סע .טּפַאכרַאפ םיא ןבָאה סָאװ ,ןלעוװָאנ

 םענעי ןופ הגרדמ יד ןכיירגרעד וצ גנַארד ַא טליפעג ןעק

 .עלעווָאנ רעצרוק רעד ןופ רעטסיימ ןסיורג ןשיזיוצנַארפ

 ןעזייר םהרבַא : ןעוועג ןענעז ןרָאטַאריּפסניא עשידיי ענייז

 -עגרעביא עקרָאיװעװ טָאה ןטשרע ןופ .דלעפנעזָאר הנוי ןוא

 טמוק סָאװ ,עשימָאק-שיגַארט סָאד ,עקסעטָארג סָאד ןעמונ

 יײר עצנַאג ַא ןיא ןפוא םענעגנולעג ַא ףיוא קורדסיוא םוצ

 ףןדלעפנעזָאר הנוי ןופ ,ןטייווצ ןופ .ןעגנופַאש סעקרָאיװעװ

 עשיגָאלָאכיסּפ וצ גנַארד םעד ןעמונעגרעביא עקרָאיװעװ טָאה

 ,ןעגנולעג רעקינייוװ םיא זיא עטצעל סָאד שטָאכ סָאװ ,ןדויטע

 -ָאכיסּפ ענייפ ןופ ןרוּפש םיא ייב ןגעווטסעדנופ ןעמ טפערט

 .ןעגנוגערנָא עשיגָאל

 -ָאר ַא ןביירש ןיא ןטלַאהעג טָאה עקרָאיװעװ זַא ,סייוו ךיא

 -טיּפַאק עכעלטע רימ רע טָאה טנעיילעג ."עלחר,, .נ .א ןַאמ

 -ראפ זיא ןַאמָאר רעד יצ טשינ סייוו ךיא .1938 רָאי ןיא ךעל

 ךיז טָאה ןַאמָאר רעד זַא ,רָאנ סייוו ךיא .ןרָאװעג טקידנע

 -טיּפַאק עטשרע יד ןוא טנווייל רעטיירב ַא ףיוא ןטסָאמרַאפ

 -עי טגָאמרַאפ ןבָאה ,ןלױּפ ןיא לטעטש ַא ןיא ןביוהעגנָא ,ךעל

 -עדליש עקידלטעטש סשַא ןופ ןח ןשיטנַאמָאר ןוויאַאנ םענ

 .ןעגנור

 -עג ןפַאש סעקרָאיװעװ טָאה ןעמונעג ןײמעגלַא ןיא

 ןיא רעכַאװש רע זיא רעבירעד .עיזיו עשירעלטסניק טלעפ

 טשינ טָאה רע ןטעשזויס סנעמעוו ,ןעגנולייצרעד רעזירַאּפ יד

 ןסיורה ןופ ןעגנַאגרעד םיא וצ ןענעז רָאנ ,טבעלעגרעביא

 -רַאטש ליפ .ןעגנַאלק עטּפַאכעגפיוא לענש ,ענעסירעגּפָא יו

 וצ ,ןעגנולייצרעד עקידלטעטש יד ןיא עקרָאיװעװ זיא רעק

 .ןבעל ןוא בייל טימ ןדנובעגוצ ןעוועג זיא רע ןדלעה סנעמעוו

 -רעד ענייז ןופ עלובַאפ יד יװ ,ענייז ןדלעה עקידלטעטש יד

 -רָאיװעװ זיא טָא .קינייװעניא ןופ ןעמוקעג ןענעז ,ןעגנולייצ

 : "שיפרָאד, עלעוװָאנ ןייז ןופ דליב-רעטניוו ַא סעק

 עסיורג ןעזעג ,רעטצנעפ םוצ טקוקעגּפָארַא יז טָאה . . . ,

 ןעגנעה דרעב-זייא עטַאװענעטלָאק ,ןעמולב-טסָארּפ עסייוו

 -ָאש ןפיוא ,ןסיורד ןיא זַא ,ןעוועג רעשמ ךיז טָאה יז .ּפָארַא

 יד רעביא סעמשטוק יד טימ ןרעוּפ עטצלעּפַאב ןרָאפ ,ייס



 ןיא ןעגנילק ךעלטילש עשירעיוּפ יד ןופ ךעלקעלג .ןרעיוא

 ?.ןײרַא טלעוו רעסייוו רעד

 ןפיוא זיא ןעקרָאיוװעװ ןיא לייוו ,קיטפערק זיא עלעווָאנ יד

 ןוא םייה רעטלַא רעד וצ טפַאשקנעב ַא ןבילברַאפ ןבעל ןצנַאג

 ענייפ עכעלטע ןיא ןוקית ריא טניפעג עיגלַאטסָאנ יד ָא-טָא

 רעטשרע) "רזממ רעד, :ךיוא טרעהעג סע עכלעוו וצ ,ןלעווָאנ

 .(דנַאב רעטייווצ) ?סַאװק עשימייה,, ןוא (דנַאב

 ןרעדליש סָאװ ,ןלעװָאנ ןַארַאפ ןענעז רעדנעב עדייב ןיא

 .זירַאּפ ןיא ןבעל עשידיי סָאד ,טירָאלָאק ןקיטרַאנגייא ןַא טימ

 -יגירָא יד רעמ ןעמ טריּפש ,ןעגנופַאש עקיזָאד יד ןיא ,ָאד

 יװ ,ערעדנַא ןופ סולפנייא םעד יװ ןעקרָאיװעװ ןופ טעטילַאנ

 .דלעפנעזָאר הנוי ןוא ןעזייר םהרבַא ןופ לשמל

 -לעב עד רַאװלוב ןפיוא,, ,עציקס ַא ןופ שזַאסַאּפ ַא זיא טָא

 : "ליוו

 ןסיורג ןפיוא .גָאטימכָאנתבש רעקידרעמוז רעסייה ַא ,

 יװ ,ךיז ןופ סױרַא טקיש סָאװ ,ליוולעב עד רַאװלוב ןטיירב

 -טכידעג ,ךעלעסעג עטיירדעג עלָאמש עניילק ,ךעלרעדָא עניד

 עצרַאװש עקיצנַאלג עטלַא ןיא ןדיי ןריצַאּפש -- עטניוװַאב

 רעבייו ; ןדנַאר עטצעפרַאפ טימ ןשוילעּפַאק עטרַאה ,קער

 -עז ,רעליימ עקינייצ-ןָא ןוא רעמינּפ עטשטיינקעצ עטלַא טימ

 -רַאפ עסייוו ןוא ךעלעקזולב ענעדייז ןיא טצוּפעגסיוא ןענ

 ".תבש דובכל ױזַא טַאלג טריצַאּפש'מ .ךעלכעט

 דנַאטשמוא זיא ,ןײלַא גנורעדליש עקסערָאטיּפ עקיזָאדיד

 ןעמענוצפיוא גיוא שירעלטסניק סעקרָאיװעװ ןזייװַאב וצ

 .ןשטנעמ ןוא רעדליב ,סענעצס

 ַא טכַאמ דנַאב ןטשרע ןיא "רעגנוה,, עלעוװָאנ יד ךיוא

 יד סָאװרַאפ ,ךעלסירדרַאּפ רָאנ זיא סע .קורדנייא ןקרַאטש

 טכַאװש סָאד ,גָאלָאנָאמ ןופ םרָאפ ןיא ןבעגעג זיא עלעווָאנ

 ,ןכירטש-המשנ ענעפרָאװעגנָא ענייפ יד ןופ קורדנייא םעד ּפָא

 -מַא "רעגנוה,, ןיא ןעמוק סָאװ ,עטריצילּפמָאק-שיגָאלָאכיסּפ

 סעקרָאיװעװ ערעדנַא ןיא יװ ,קורדסיוא םוצ ןטסקרַאטש

 .ןעגנופַאש

 ןופ סיױרַא יצ ןוא ןלעװָאנ יד קעװַא עלייוו ַא ףיוא גייל ךיא

 -עג ןײלַא ייז טָאה עקרָאיוװעװ סָאװ ,ןעייסע דנַאב ַא קנַאש

 טיײקיטלעפגרָאז טימ ןטינשסיוא-סגנוטייצ ןענעז סָאד .טלמַאז

 לָאמַא הנווכ רעד טימ רעכיז .םובלַא ןַא ןיא טּפעלקעגנײרַא

 .םרָאפ-ךוב ןיא ןבעגסיױרַא ייז ןענעק וצ

 .םענעגנָא ןוא טכייל ךיז טנעייל ,עלעווָאנ ןייז יװ ,ייסע ןייז

 עמַאס סָאד רעבײרש ןדעי ןגעװ ןגָאז וצ ךיז טימַאב רע

 .טפַאשביל סיורג טימ סָאד רע טגָאז ןגָאז ןוא .עטסכעלפערט

 ןגעוו ,רעגניז .י .י ןגעוו ןעייסע םובלַא ןייז ןיא קרעמַאב ךיא

 .?ןליפָארּפ עיורג, ןלעוװָאנ ךוב סניוועלש .ב

 .ש רעביא ןעייסע ייר עצנַאג ַא ָאד ךיז טיצ םעדכָאנ ןוא

 -ַאּפ ,"רעדיל-שמוח, סרעגנַאמ קיציא ,"עלעדנעמ,, סרעגינ

 -רוב ןגעוו ,ןשטיוװָאלַאגעס .ז ןגעוו ,"סקוװנָא סווָאקינרעיּפ

 -םולש ןגעװ ,קנורט .י .י ,?עיװָאזַאמ ןופ ןכייט, סניטש

 -עּפָאלקיצנע רעשידיי רעד ןגעוו ,"לּפע, סלצנעטש ,ןעמכילע

 לאינד ןגעוו ,רעטכיד ששידיי עשיטעיווָאס ןגעוו ,?ָאװיײ,, ,עיד

 ןגעוו ,תובשחמ-לעב ןופ טיײצרָאי ןט-15 םעד ,ךוב-ינרַאשט

 -ַאנַא , סנַאמרעקעב ןרהַא ןוא ייליבוי ןקירעי-50 סקיווייל .ה

 ַא ,לקיטרַא ןטצעל עמַאס םוצ וצ םוק ךיא ןוא ."סנַארפ לָאט

 ןיא לקיטרַא רעטצעל רעמַאס רעד ,סָאד זיא לָאבמיס קיטש

 -עג זיא עקרָאיװעװ .טלַא רָאי 60 -- שַא םולש : זיא םובלַא

 עלַא טימ טאהעג ביל טָאה רע ןעמעוו ,ןשַא ייב ןייטש ןבילב

 .המשנ ןייז ןופ ןרעביפ

 : עקרָאיװעװ טגָאז לקיטרַא ןטצעל םעד ןיא

 ןעלגנַאר סָאד ןופ גנורעדליש ַא זיא ,"דיי-םיליהת., רעד;

 -פבוז יד ןוא טלעװ רעכעלטנייפ רעד ןגעק ןדיי םעד ןופ ךיז

 -עטשרָאּפ ,סעיצידַארט עטלַא יד ןיא ןעװעטַאר וצ ךיז ןשינ

 עשידיי ךרוד ןענעז סָאװ ,סעדנעגעל ןוא ןלָאבמיס ,ןעגנול

 -עג ןפַאשעג ןרָאי רעטנזיוט ןופ תורוד ןוא ןעגנובעלרעביא

 ",ןרָאװ

 םעד בָאה ךיא . . . רעטיצ ַא ץרַאה ןיימ טיג טָא ןוא

 ןיא רימ ןענעז ןבילבעג ןוא טרעטעלבעגסיוא םובלַא ןצנַאג

 רַאפ ןעזעג טלָאװ ךיא יו ,ךעלטעלב עקידייל עסייוו טנעה יד

 .יבעל ןסירעגרעביא-שיגַארט ןוא קיטייצירפ סעקרָאיװעװ ךיז
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 ןטפירש סצעקראיווצוו .ור זופ

 טַאװק רעשימייה

: ' 

 -ור עיסימ טניז רעביראפ ןיוש ןענעז רָאי קיסיירד ןוא ףניפ

 ןיוש טייצ רעד ךרוד זיא רע .לטעטש ןייז טוָאלרַאפ טָאה ןיב

 סטלַאק טגָאז ןעמ יוװ ;קע ַא רָאנ טָאה טלעוו יד וו ןעוועגסיוא

 -עלטע עקַאט רָאנ לָאמנייא טשינ ןיוש ןעוועג ,סמערַאװ ןוא

 ןיוש זיא רע .ןצבק רעסיורג ַא יא ,ריבג רענייש ַא יא לָאמ עכ

 טָאה רע זַא ,תורצ עכלעזַא ףיוא ,ןיבור עיסימ ,ןעוועג

 םיא זיא טציא .סַאג רעד ףיוא טנוה םעד ןייז אנקמ טגעמעג

 רָאי רָאּפ יד סָאד ןענעכער געמ רע זַא ,טוג יױזַא ,טוג רעדיוו

 ,טלעװו רעד ףיוא ןבעל וצ ןבילבעגרעביא ךָאנ ןענעז עכלעוו

 .ענעדירפוצ ןוא עטוג ,עקיאור ןייז ןיוש ןלעװ

 עסיורג ,ענייש ַא ץוח ַא .ריבג ַא דיי ַא זיא ןיבור עיסימ

 -נעצ עכעלטע ןטעברַא סע רעכלעוו ןיא ,עילעטַא-רעדיינש

 -עיצקעפנָאק עסיורג ייווצ ךיוא רע טגָאמרַאפ ,ןשטנעמ קילד

 גנוטעברַאסיוא יד ךיז טפיוקרַאפ'ס עכלעוו ןיא ,ןטפעשעג

 עיסימ ,תחנ ךיוא רע טָאה םעד ץוח .עילעטַא ןייז ןופ עקַאט

 ,(םיא רַאפ רעגנוי רָאי ןצפופ) יורפ עגנוי ,ענייש ַא ;ןיבור

 סָאװ ,ךעלרעדניק ענעטָארעג יירד ,עקנַאלש ַא ןוא עכיוה ַא

 דובכ לסיבַא ךיוא .עלוש ןיא טוג רעייז ךיז ייז ןענרעל עלַא

 עצנַאג ןיא טנעדיזערּפ זיא רע ,ןיבור עיסימ ,רע רע טָאה

 ,יּפעלשנײרַא ןזָאל רָאנ ךיז ליוו רע ןעוו ןוא !!סעטעיסָאס,, יירד

 ,סעטעיסָאס רָאּפ ַא ךָאנ ןיא טנעדיזערפ ןייז טנעקעג רע טלָאװ

 ףעמונרַאפ רעײז זיא רע םורָאװ ,טשינ לי רע ,רעבָא

 ןבעגוצּפָא ליפוצ ךיז טייצ ןייק טשינ טָאה רע ,ןיבור עיסימ

 קרַאטש ױזַא טשינ ךיוא ךיז טגָאי רע ןוא ןכַאז עכלעזַא טימ

 ,דובכ ןייק ךָאנ

 עכלעוו ,ןדיי ייוצ םיא ייב ןעוועג ןענעז ןטלמונַא טשרע

 ןופ ןענעז ייז ,טײלסדנַאל ענייז רַאפ ןבעגעגנָא ךיז ןבָאה

 זירַאּפ ןיא ָאד ןליו ייז ןוא ,טגָאועג ייז ןבָאה עװעדַאינש

 ןענעק ךיז לָאז ןעמ וו ,?עטעיסָאס,, רעװעדַאינש ַא ןדנירג

 -רעד לָאמַא ךיז ,ןַאמסדנַאל ַא טימ ,ןשימייה ַא טימ ןפערט

 חלשמ ןייפ ץנַאג ןיבור ייז טָאה ;לטעטש-םייה םניא ןענָאמ

 ,ןעמונרַאפ רעיײז רע זיא סנטשרע זַא ,טגָאזעג ייז ,ןעוועג

 ...לטעטש-םייה ןייז ךָאנ יױזַא טשינ רע טקנעב סנטייווצ

 ןיבור עיסימ סָאװ ,ןכַאז עדייב תמא עקַאט ןענעז סע ןוא

 זַא ,תמא זיא סע דיי רעװעדַאינש ייווצ יד טגָאזעג טָאה

 תמא ךיוא זיא סע ןוא ןעמונרַאפ רעייז ןוא רעייז זיא רע

 ,לטעטש-ןריובעג ןייז ךָאנ טשינ טקנעב רע זַא

 ןיז עװעדַאינש ךָאנ טשינ טקנעב ןיבור עיסימ ,ןיינ

 -עג טשינ לָאמניק םעד ךָאנ טָאה רע ,לטעטש-ןריובעג
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 -רַאפ ןענעז סָאװ טנגוי עטשרע ןייז ןוא טייהדניק ןייז .טקנעב

 תוקחד ןיא ,רעגנוה ןיא קעװַא ןענעז ,לטעטש ןייז טימ ןדנוב

 ןיײז ןיא ןשטנעמ ערעדנַא יװ ,טשינ טקנעב רע ,טיונ ןיא ןוא

 יד ,יז טנָאמרעד םיא ;"טייהדניק עסיז עטוג,, יד ךָאנ ,דַארג

 ,עטַאט רעטערומכרַאפ ,רעזייב ַא :שינרעטיב זיולב ,טייהדניק

 םיתבש עקיאור ,עליטש יד ךָאנ וליפא ...עמַאמ עטנייוורַאפ ַא

 ןענָאמרעד טיא :טשינ ךיוא רע טקנעב םייה רעטלַא רעד ןיא

 ןיא טשינ ןוא טייקליטש ןייק ןיא טשינ ,םיתבש עקיזָאד יד

 םײה רעד ןיא םיתבש יד ןענָאמרעד םיא ;טייקיאור ןייק

 ייב לוש ןיא ןייז טשינ רַאּפ .ּפָאק ןפיוא ןלייב ןוא ּפעלק

 -נא ךָאנ רַאפ ןוא תבש םוא רענייטש ןפרַאװ רַאפ ,"השודק;

 .ןכַאז ערעד

 רעקיזָאד רעד ןיבור עיסימ ייב ָאטשינ זיא סע לייוו ןוא

 ןופ ּפָא עקַאט רע טקזוח ,םייה ױעטלַא ןייז רַאפ טנעמיטנעס

 לקיטש ַא זַא ,ןגָאלקַאב ןיא קידנעטש ךיז ןטלַאה עכלעוו ,יד

 -סבלַאק ןקַאמשעג םעד וצ טשינ טמוק ,ָאד שיילפ ענרעבלעק

 ,טשינ טקיטעז טיורב עגיה סָאד זַא ,'םייה רעד ןיא,, שיילפ

 זַא ,טיורב עשמייה עקַאמשעג סָאד טקיטעזעג טָאה סע יװ

 םוצ ןכיילגרַאפ טשינ ךיז ןענעק ךלימ יד ןוא רעטוּפ עגיה יד

 ..ךלימ לזעלג ןשימייה םוצ ןוא רעטוּפ .לקיטש ןשימייה

 לוטיב טימ ןיבור עיסימ טגָאז -- ןשינעדערנייא עטסוּפ ---

 ףשימייה ןרַאפ רעסעב זיא שיילפ ענרעבלעק עגיה סָאד --

 -= ךלימ יד ןוא ,רעטוּפ יד ןוא ,רעסעב זיא טיורב סָאד ןוא

 -ַאנ ןייק ,ןדיי ,ןייא טשינ רָאנ ךיז טדער .רעסעב זיא ץלַא

 ,ןטייקשיר
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 םעד ןופ ןצנַאגניא טײרּפַאב ,ןיבור עיסימ ,סע טסייה רע זיא

 -טנייוועג ןבָאה סע סָאװ ,"םייה רעטלַא; רעד וצ טנעמיטנעס

 קעװַא גנַאל ןיוש ןענעז עכלעוו ,ןטנַארגימע ערעטלע ךעל

 רע זיא ,םיא ייב ָאטשינ זיא סע ,לטעטש-טרובעג רעייז ןופ

 ןגעווטסעדנופ ;ייוו-םייה ןקיזָאד םעד טָא ןופ רכז ןייק ,רעכיז

 ,םִיא ךיז טכַאד ,ךַאז ןייא ,םַאנסיוא לקיטש ַא םיא ייב ָאד זיא

 רָאג טַאהעג טָאה סָאװ ,סעכלעזַא לטעטש ןיא ןעוועג ָאי זיא

 ,רעדָא ,סַאװק רעשימייה רעד -- זיא סָאד ,םעט ןרעדנוזַאב ַא

 ...עטמיליש רעד ןופ סַאװק רעד -- טגָאזעג רעסעב

 טָאה רע ןוא ,ןבור עיסימ ,קנירט ןטוג ַא ףיוא ןיבמ ַא זיא רע

 : ןַארַאפ ןענעז סָאװ ,ןעקנַארטעג ײלרעלַא ןעקנורטעג ןיוש

 ןעמ סָאװ ,עכלעזַא ,לָאהָאקלַא טימ ,עמערַאװ ןוא עטלַאק

 טיצ ןעמ סָאװ ,עכלעזַא ןוא זָאלג ןופ טקעריד ייז טקנירט



 -רעד רעינַאּפמַאש זָאלג טוג ַא ןוא .עלעיורטש ַא ךרוד ייז

 עקַאט רָאנ ,לָאמניײא טשינ ןוא --- לָאמַא ךיוא ךיז רע טביול

 .טפָא ץנַאג

 טקנירט ןעמ ןעוװו ,לָאמ סעדעי :ךַאז ענדָאמ ַא -- רעבָא

 ןקרַאטש ַא טריּפש רע ןעוו ,טלָאמעד טּפיױהרעביא ,סעּפע

 טמוק ,קנירט םנופ האנה ַא רַאפרעד טָאה רע ןוא טשרוד

 טמוק סע -- :קנַאדעג רעקיבלעזרעד ץלַא ןעניז ןפיוא םיא

 ..סַאװק סעטמיליש יד וצ טשינ

 -ָאט טרעדנווװ סע ןֹוא -- שודיח רעמ ךָאנ זיא סע סָאװ ןוא

 טקנעדעג רע סָאװ ,סָאד זיא -- ןעניבור עיסימ קרַאטש עק

 רעקיזָאד רעד ,טַאהעג טָאה רע םעט ַארַאפ סָאװ ,טשינ וליפא

 סיז ןעועג זיא רע יצ ,םרחב םיא טגערפ .סַאװק רעשימייה

 ,זיא טקנעדעג רע סָאװ ץלַא .טשינ טקנעדעג רע -- רעיוז יצ

 גקראיוצוווװ

 סָאװ ,סַאװק לזעלג ןופ טַאהעג טָאה רע יװ ,האנה ַאזַא זַא

 רעד ייב ןגָאטימכָאנ-תבש עקידרעמוז ןיא ןעקנירט טגעלפ רע

 .טַאהעג טשינ ןבעל ןייז ןיא ךָאנ רע טָאה ,עטמיליש

 ןעגנערטשנָא טוװרּפעג לָאמ ךס ַא ןיוש טָאה ןיבור עיסימ

 -רעד טַאהעג טָאה םעט רעסָאװ ךיז ןענָאמרעד וצ ןורכז ןייז

 ליפיוזַא ןיוש טקנעב רע ןכלעװ ךָאנ ,קנַארטעג רעקיזָאד

 ףבעגעגייא טשינ לַאפ ןייק רַאפ םיא ךיז טָאה סָאד .ןרָאי

 ,רעטכעלש ןייק טשינ ךעלטנייוועג זיא רעכלעוו ,ןורכז ןייז

 ןכיוט םעד טָאטשנָא ..ןעניד טשינ לַאפ םעד ןיא םיא ליװ

 סַאװק רעד טָא עכלעוו טימ ,רעדליב שינעכעדעג ןייז ןיא ףיוא

 ...ןדניברַאפ זיא

 טילג ןוז יד .טנערב ץיה יד ,סגָאטימכָאנ תבש עקידרעמוז...

 םעניא .ךעלכעד עקידעּפושמ יד ,קורב ןופ רענייטש יד ןָא

 ןעקנירט ןדיי .טנלָאשט ןטעפ ןופ טעפ ןוא קיּפעלק זיא ליומ
 ןוא תולוק עדימ ,עטפמעדעג טימ ,סעינַאב ענעדרע ןופ ייט

 םנופ .שרדמ ןדיי ןענרעל ןוגינ ןקירעפעלש ,םענעגיוצעצ ַא

 םנופ ןוא היר-טנלָאשט ַא סױרַא ךיז טליפ יט ןכעלבעל

 זיא סע זַא ,ךיז ןגָאלקַאב ַא ןעמענרַאפ ןעמ ןעק ןוגינ-שרדמ

 ..גָאט ןסייה ַאזַא ןּפעלשרעד וצ רעווש

 עקידתבש .,עסייה עכלעזַא ןיא רעביא טזָאל גרַאװגנוי סָאד

 -שטייט םייב סעמַאמ יד ןוא שרדמ םייב סעטַאט יד סגָאטימכָאנ

 ,הנמלא ןַא ,ענעדיי ַא ,עטמיליש רעד וצ טייג ןעמ ,שמוח

 ךיז טרענרעד סָאװ ,ּפָאק ןפיוא עקּפוק עשיטייצרַאפ ַא טימ

 ןטוג םעד ןופ רָאנ עקַאט ,ךעלרעטכעט ענייש ייווצ עריא טימ

 -ור עיסימ ,רע ןכלעוו ,סַאװק רעד טָא ,טכַאמ יז סָאװ ,סַאװק

 ךיז טכַאד'ס ןוא גָאט ןקיטנייה ןזיב ןסעגרַאפ טשינ ןעק ,ןיב

 שטָאכ ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ןיוש םיא טעװ רע זַא ,םיא

 ..ןענָאמרעד טשינ לַאפ ןייק רַאפ ךיז רע ןעק םעט ןייז
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 עטסקינייװעניא ןַא סעּפע ןופ ןכָארקעגסױרַא טלָאװ'ס יו

 -יוא רעד וצ ףיוא טמיווש ,םיא ןיא ףיט-ףיט שינעטלעהַאב

 ;דליב ַא ןורכז ןייז ןופ ךַאלפרעב

 -רַאפ ןענעז סנדָאל יד ,לרעקלַא ןיא עטמיליש רעד יב...

 -נַאג סָאד טעמכ .תונמחר ןָא טקַאב ,טנערב ןוז יד לייוו טכַאמ

 ףיוא טציז ןעמ .טלמַאזרַאפ ָאד זיא לטעטש ןופ גרַאוגנוי עצ

 סָאד ,לטעב םענרעזייא ןפיוא וליפַא ןוא שיט ןפיוא ,ןלוטש יד

 ןיא .,טקעדעגוצ ךעליײל סייו ַא טימ ןוא עטעברַאפ-ןייפ

 -לעז ,ךעלרעטכעט ייווצ סעטמיליש רעד ןּפָאלש סע ןכלעוו

 ןיא ץעגרע טרָאד ךיִז ןערָאּפ ךעלדיימ יד ...עשטוװַאכ ןוא .עד

 ָאד ןוא סַאװק ןופ רעזעלג יד רעביא ןעקנעווש ,רדח ןטייווצ

 ...רענעש ויא עדייב ייז ןופ רע :שינערַאּפש ַא לייוורעד טייג

 ,טײקרָאלק ַאזַא טימ םיא ןיא ףיוא-טכיוט דליב סָאד תעשב

 יז יוװ יונעג ,רעטסעװש עדייב ןגיוא יד רַאפ ןיבור טעז

 : ןייק ןבעג טשינ טנייה עקַאט ןעק רע ןוא ,ןעזעגסיוא ןבָאה

 זיא עדייב יד ןופ רעװ :עגַארּפ רעד ףיֹוא רעפטנע ןרָאלק

 םענייש םעד טימ ,עקידוװענח:ץרַאװש יד ,עדלעז יצ,רענעש

 -ילג ייווצ יװ ,סענַאגױא עקידנעירב יד ןוא לכליימ םעניד

 -גידנָאלב עקנַאלש ,ענייש יד ,עשטווַאכ רעדָא ,ןליוק עקידנע

 ןקוק ייז סָאװ ,ןגיוא עיולב יד טימ ,םינּפ-ךלימ ןטימ ,עק

 ףיוא ,סעכלעזַא סעּפע ןגערפ ייז זַא ,ךיז טכַאד ,ןצימיא ףיוא

 ..בעג טשינ רעפטנע ןייק ןעק ןעמ סָאװ

 ןטלַאה ךעלרעטכעט ענייש ייוצ עריא טימ עטמיליש יד

 סױרַא רעלעק ןליק םנופ סַאװק רעשעלפ ןעגנַאלרעד ןייא ןיא

 ַא טימ ןשַאלפ יד טנפע ןעמ ,קַאמשעג טקנירט הרבח ןוא

 .םיוש ַא טימ רעביא-טפיול שַאלפ יד ןוא סָאש ַא טימ ,קַאנק

 ןופ סרעטכעלעג עקיכליה יד ןענעז קימיוש רעקינייו טשינ

 טליק רע ,טלַאק קידיינש זיא סַאװק רעד .גרַאװגנוי ןכעליירפ

 ;טשרוד םעד טשעל ןוא המימח רעקידנענערב רעד ןופ ּפָא

 .ןעמערַאװרעד ןוא ןעירב ךעלדיימ ייווצ יד ןופ ןגיוא יד ןוא

 רעקינייו טשינ זיא ןגיוא סכעלדיימ יד ןופ ןעירב סָאד רעבָא

 ןופ טשרוד םעד ןשעל סָאד ןוא טייקליק יד יװ ,םענעגנָא

 ...סַאװק
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 ייוצ סעטמיליש רעד ףיוא ןקוק טמוק ןעמ זַא ,הרבס ַא

 -יוו טשינ ,יײז טימ ןטלַאהרעטנוא ךיז ןוא רעטכעט ענייש

 -רעד סייוו עטמיליש יד .סַאװק ןטוג םעד ןעקנירט יװ רעקינ

 -רעטכעט ענייש ייווצ עריא ךיוא ןופרעד ןטייוו סע ןוא ,ןופ

 ,טשינ סע טרַא רעטכעט יד ייס ,רעטומ רעד ייפ רעבָא :ךעל

 םַאטש ןקירעדינ ןופ םירוחב ,תוכאלמ-ילעב רָאנ טשינ םורָאװ

 ןעמוק סע ,סַאװק ןעקנירט עטמיליש רעד וצ ןײירַא ןעמוק

 ,לדנוז סבר םעד וליפַא .רעדניק עשיטַאבעלַאב ךיוא ןיירַא

 -עגסיוא טָאה ןוא ןעוועג בשיימ םיצולּפ רָאג ךיז טָאה סָאװ

 -- ךעלכיב עיינ סעפע ףיוא םירפס עגולק עטלַא יד ןטיב

 עטמיליש רעד וצ גָאטימכָאנ תבש ןיײרַא טמוק רע וליפַא

 סָאד עקַאט טסקַאװ ןעמַאמ רעד ייב ןוא .סַאװק ןעקנירט

 טסייה לרוחב עשינבר עלעדייא סָאד ןעװ ,דיירפ רַאפ ץרַאה

 סיוא ייברעד טמענ רע ןוא סָאװק שַאלפ ַא ןעגנַאלרעד ךיז

 :יאנת ַא

 .ןעקנירט ןפלעה רימ ןזומ ,עלעשטווַאכ ,יז רעבָא --

 רעד זַא ,(סע טסייוו טָאטש עצנַאג יד) ,עטמיליש ,טסייוו יז

 טייג רע סָאװ ,רַאפרעד לרוחב ןייז טשטַאּפעג ןיוש טָאה בר

 ךָאנ טדערעג בר רעד טָאה ייברעד ."זיוה-לטיק, םעד ןיא

 -יש יד ..רעטכעט עריא ןופ ןובשח ןפיוא רעטרעוו עסואימ

 ןקַאהסיוא ןייג טלָאװעג טָאה ,טרעהעג טָאה יז ןעו ,עטמיל

 תורצ טימ םיוק יז טָאה ןעמ זַא ןוא בר םייב ןבייש עלַא

 זיא סָאװ ,טָאג זַא ,טגָאזעג יז טָאה ,ןטלַאהעגּפָא ןופרעד

 ךיז טעװ ,"תונמלא ןופ רעטכיר ַא ןּוא םימותי ןופ עטַאט ַא;

 .עדווירק ריא ןעמעננָא

 ןעמ טָאה לטעטש ןצנַאג ןיא -- בר רעד רָאנ טשינ רעבָא

 ייב ןטפנוקנעמַאזוצ עקידגָאטימכָאנתבש יד ןגעוו טדערעג

 .עטימילש רעד

 ןעגנַאגעגכרודַא ןענעז יז ןעוו ,םידיסח רערעג עפרַאש יד

 -כלָאקעגּפָא-סייוו סָאד סנטייוורעד ןופ ןעזעג ןוא קרַאמ םעד

 טושּפ רָאג טגָאזעג ןבָאה ,סנדָאל עטכַאמרַאפ יד טימ לזייה עט

 :טסָארּפ ןוא

 ...רעייפ ַא טנערב טרָאד טָא --

 -כָאנ תבש יד טָא ןגעוו טגָאזעג ץלַא טשינ טָאה ןעמ סָאװ

 ןעװ זַא ,טלמרומעג טָאה ןעמ .עטמיליש רעד ייב סגָאטימ

 יד ּפָארַא ןעמ טפרַאװ ,סייה לסיבַא ךעלמירוחב יד טרעוו סע

 ןגָאז טלָאװעג וליפַא ןבָאה ערעדנַא .פעק יד ןופ ךעלטיה

 ,טידערק ףיוא רָאנ טשינ ,טפיוקרַאפ טרעװ סַאװק רעד זַא

 סע טָאה ,הנמלַא יד .,יז .טלעג סערַאב רַאפ עקַאט רָאנ

 רעבָא ,תבש םוא טלעג ןייק טשינ עקַאט טמענ ,ןסייהעג

 ךיוא ןבָאה ערעדנַא ךָאנ .ָאי ןיוש ןעמענ ךעלרעטכעט עריא

 ; תבש םוא וליפא טרָאד טרעכיור ןעמ זַא ,ןגָאז טלָאװעג

 ןעוועג זיא ,טקנעדעג ןיבור עיסימ לפיוו ףיוא ,סָאד רעבָא

 לרוחב ַא זַא ,ןפָארטעג טָאה לָאמ קיצנייא ןייא .תמא טשינ

 םעד עקַאט ןעװעג זיא סע זַא ,ךיז טכַאד) דניק סנטַאט ַא

 רענָא ,סָאריּפַאּפ ַא ןרעכיורַאפ טורּפעג טָאה ,(לדנוז סבר

 ךיור ַא טליפרעד ןוא ןעמוקעגניירַא זיא עטמיליש יד זַא
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 ןופ םענעי טרעכיור סע יװ ,עזעג טָאה יז ןוא בוטש ןיא

 טָאה ,ןעמיוק ַא ןעוועג טלָאװ לברַא רעד ךיילג ,סױרַא לברַא

 עכלעזַא טשינ ליװ יז זַא ,טרָא ןברַאה ןטימ טגָאזעג יז

 ןיוש טדער ןעמ ,בוטש ןיא ריא ייב ןעמוקרָאפ ןלָאז ןכַאז

 .ריא ףיוא זייב סָאדלַא גונעג טָאטש ןיא

 ש

  רעקיצניא רעד ןענעז סגָאטימכָאנ עקידתבש עקיזָאד יד

 רעַיורג ןייז ןופ סױרַא םיא וצ טקוק סָאװ ,לַארטש רעקטכיל

 ןיז ןיא טבעלעגפיוא ןרעוו ייז ןוא טנגוי ןיא טייהדניק

 רעסָאװ טימ טשרוד ןייז טליטש רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ,ןורכז

 השעמ תעשב ךיז טכַארט רע ןוא ןייז טשינ לָאז סע קנַארטעג

 טסירדרַאפ סע .טשינ סע טמוק סַאװק סעטמיליש רעד וצ זַא

 םעד ןורכז ןיא ןפורסיורַא טשינ ןעק רע סָאװרַאפ ,רָאנ םיא

 סַאװק ןטוג םעד קידנקנירט ,טליפעג טָאה רע סָאװ ,םעט

 ףניפ עצנַאג יד ןיא סָאװ ,קנַארטעג םעד ,עטמיליש רעד ןופ

 טָאה טלעװ רעד רעביא ןרעדנַאװ ןייז ןופ רָאי קיסיירד ןוא

 זַא טבילג רע ןוא טליפעג טשינ םעט ןטוג ַאזַא ךָאנ רע

 .ןליפ טשינ ןיוש טעװ רע
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 ףניפ ךָאנ לָאמ עטשרע סָאד ,ןסָאלשַאב טָאה ןיבור עיסימ

 ןרָאפוצמיײהַא ,םייהרעד ןופ קעװַא ןייז רָאי קיסיירד ןוא

 .ןכָאװ רָאּפ ַא ףיוא רעמוז ןקיטנייה

 ןופ גנונעקיילּפא ןַא יװ ןעזסיוא טשינ לָאז סָאד ידכ ןוא

 ןצנַאניא זיא רע זַא ,קידנעטש טרעכיזרַאפ רע סָאװ ,םעד

 סָאװ ,לטעטש-ןריובעג ןייז וצ טנעמיטנעס םעד ןופ יירפ

 זַא ןיבור עיסימ טרעכיזרַאפ --- ?ייוו-םייה,, םיא טפור ןעמ

 טמענ ױזַא םיא טקָאל לטעטש-םייה ןייז לייוו רַאפרעד טשינ

 ןייז טימ ןעז ךיז ליוװ רע לייוו רָאנ ,עזייר ןייז רעטנוא רע

 ,רעטומ יד ,םיא טעב יז .רעטומ רעקירָאי-קיצכַא רעטלַא

 טיוט ןרַאפ ןעז ךָאנ םיא ליװ יז זַא ,ןריא ווירב ןדעי ןיא

 .ןעז ךיוא עקַאט יז ליוװ ןיילַא רע ןוא

 םיא טָאה סָאװ ,ןיבור עיסימ טרעכיזרַאפ ,ץלַא זיא סָאד

 .ןרָאפוצמיײהַא סולשַאב םוצ טכַארבעג

 ףיוא תעל-תעמ עכעלטע טּפעלשעג ךיז טָאה ןיבור עיסימ

 געוװ ןצנַאג םעד ךיז טָאה רע .לטעטש ןייז וצ ,םײהַא ןענַאב

 ןעװעג זיא חומ ןייז .רעקידבוט-םוי ןייק טליפעג טשינ

 ןביירש ףרַאד רע סָאװ ,וירב : ןטפעשעג טימ ןעמונרַאפ

 ןסעגרַאפ טשינ לָאז יז ,בייו םוצ עמַארגעלעט ַא ,געוו ןופ

 -עג ערעדנַא ךָאנ ןוא לסקעװ ַא ןטפלעווצ םעד ןלָאצ וצ

 -עג טָאה גוצ רעד וװ עיצַאטס ַא ףיוא .םינינע עכעלטפעש

 -נַאגעגּפָארַא עקַאט רע זיא ,רעגנעל לסיבַא ןייטש טפרַאד

 רעבָא .ןכַאז עלַא יד ןקידילרעד ֹוצ העד רעד טימ ,ןעג

 געוו ןייא ןיא ךיז רע טָאה ,טעפוב םעד קידנעיײגיײברַאפ

 -עג ךיז טָאה רע ןוא קיטשרוד רעייז זיא רע זַא טנָאמרעד

 ןעוועג זיא דַאנָאמיל רעד .דַאנָאמיל לשעלפ ַא ןבעג ןסייה



 = לאל

 ןצנַאגניא רעבָא ,טקיוװקרעד םיא טימ ךיז טָאה רע ןוא טלַאק

 ןיבור עיסימ .טליטשעג טשינ רע טָאה טשרוד ןקרַאטש ןייז

 ריב עלפוק עסיורג ַא ןקנורטעגכָאנ דַאנָאמיל ןכָאנ טשרע טָאה

 -עג טָאה רע תעשב ןוא ,ריב קידהשקשינ ץנַאג ךיוא --

 ןעוועג טלָאוװ'ס זַא ,ןלַאפעגנייא םיא זיא ריב סָאד ןעקנורט

 -נירט וצ םייה רעד ןיא דניצַא טגירק רע ןעוו ,ךַאז ענייש ַא

 דניצַא ןוא .סַאװק סעטמיליש רעד ,סַאװק ןשימייה םעד ןעק

 -רעד רע זַא ,טכַאדעגסיוא עלייוו ַא ףיוא ןיוש םיא ךיז טָאה

 ךָאנ ,קנַארטעג ןקַאמשעג םענעי ןופ םעט םעד ךיז טנָאמ

 .טקנעב רע ןכלעוו

 שירפ ןיבור טָאה ,ןרָאפעג זיא רע סָאװ ,געוו טשער יד

 ןיא עטמיליש רעד ייב סענעצס ןוא רעדליב טבעלעגרעביא

 רעדליב יד .סגָאטימכָאנ תבש עקידרעמוז ,עסייה ןיא ,בוטש

 -דָאמ ַא טימ ןורכז ןייז ןיא ןטָארטעגסױרַא לָאמסָאד ןענעז
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 ןיבור עיסימ ןעװ לטעטש ןיא החמש ַא ןעװעג זיא סע

 עכלעוו ,רעטומ ןייז יב ךעלביטש ייווצ יד .ןעמוקעגנָא זיא

 ,טזָאלעגרעביא ייז טָאה רע יװ ױזַא טקנוּפ ןעזעגסיוא ןבָאה

 םייהרעד ןופ קירוצ רָאי קיסיירד ןוא ףניפ טימ זיא רע ןעוו

 טָאה עמַאמ עטלַא יד .ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג ןענעז ,קעװַא

 -יצ ַא טימ ןוא דניק ןיילק ַא טעלג ןעמ יװ ,טעלגעג םיא

 ענייא יד םיא וצ טאהעג םענייאניא ץלַא יז טָאה לוק קדרעט

 : הנעט

 יז ? ןעמונעגטימ טשינ בייוו ןייד וטסָאה סָאװרַאפ --

 .דניק ןיימ ךיוא ךָאד זיא

 ענייז ,רעבייו עטרַאדעגנייא ןוא דרעב עיורג טימ ןדיי

 ןבָאה ,סנירעגעווש ןוא סרעגָאװש ,סרעטסעוװש ,רעדירב

 : סקניל ףױא סטכער ןופ ןציז

 : סקניל ףיוא סטכער ןופ ןעייטש

 ױזַא סעּפע םיא טָאה סע .טיײקרָאלק ןוא טייקפרַאש רענ
 זיא סייה ױזַא סעּפע ןוא ,ץרַאה םייב טגָאנעג שילרעטסיוא
 רעדניל ַא ןעוװעג דָארג זיא ןסיורד ןיא שטָאכ ,ןעוועג םִיא
 טריּפשעג רע טָאה טשרוד ןכעלקערש ַא ,טשרוד ַא ןוא .גָאט
 ענדָאמ רעמ ךָאנ זיא סע סָאװ -- רעבָא .געװ ןצנַאג םעד
 ,ןקנירט וצ טאהעג טשינ קשח ןייק רָאג דניצַא טָאה רע --
 ןייק זַא ,ליפעג ַאזַא סעּפע םיִא ייב ןעוװעג זיא סע םירָאװ
 ןקרַאטש ןייז ןשעל טשינ דניצ םיא טעװ קנַארטעג םוש
 . =- טײקשירַאנ ןייז ןופ טכַאלעג ןיילַא טָאה רע ,ָאי .טשרוד

 זַא ,טייקרעכיז ַא ןוא ןייזטסוװַאב ַא םיא ייב ןעוועג זיא סע

 -מיליש רעד ןופ ךעלזעלג רָאּפ ַא דניצַא טקנירט רע ןעוו

 . . . קעװַא םיא ןופ טשרוד רעד טלָאװ ,סַאװק סעט

 ץייוו א ,אטארעצ .ב .א ,עקרָאועוװ .וו ,טנַאמַאיד .ז

 ןַאמרעקעב .א ,רעגולק .* ,יקסווָאנשזולד .מ

 ,עטרימשעגסיוא ,ךעלרעדניק םיא ןריפוצ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 : ךעלעגייא ענעקָארשעצ טימ

 -וילע ןטַאט ןכָאנ טסייה רע ,עלהשמ ןיימ זיא סָאד --

 ,םולשה

 טסלָאז 1 עלעדנימ ןיימ סעּפע ריד טלעפעג יװ ןוא --

 ףיוש טביירש יז ןייש יוװ ןעז

 עכלעוו ,דרעב עטעמשָאקעצ טימ ןדיי ןעמוקעג ןענעז סע

 ןעמַאװצ םיא טימ ןבָאה ייז זַא ,טנָאמרעד ןעניבור ןבָאה

 ןופ ןקז ַא ,דמלמ חרז ןעמוקעג זיא'ס : רדח ןיא טנרעלעג

 לוק קדרעטיצ ַא טימ טָאה רעכלעוו ,רָאי קיצניינ בורק

 : ןהנעט ןייא ןיא ןטלַאהעג
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 ױזַא םיא בָאה'כ ,טעװעטַאקעג םיא ךיא בָאה ,ייא --

 .םיא ןופ טייל ַא טכַאמעג בָאה'כ זיב ,טעװעטַאקעג גנַאל

 ךיז ,טיירפעג טשינ םענייק טימ ךיז טָאה ןיבור עיסימ

 יד רע טָאה ןגעװ אצוי ןופ .טקוקעגמוא טשינ םענייק ףיוא

 -עגנירַא ,ךעלּפעק יד רעביא ןוטעג טעלג ַא ךעלרעדניק

 יד .ןירַא דעלטנעה יד ןיא תועבטמ רָאּפ ַא יז טּפוטש

 -ַאמ יד ןוא טלקנעװקעג ךיז טמעשרַאפ ןבָאה ךעלרעדניק

 : שזַארוק ןבעגעגרעטנוא ייז ןבָאה סעמ

 לדָאג רעטעפ רעד ,רעטעפ ַא ךָאד זיא'ס ,עלערַאנ ,םענ --

 ,זירַאּפ ןופ

 -מוא ןוא זעוורענ ,ןיבור עיסימ ,זעוורענ ןעוועג זיא רע

 ןגָאז טנעקעג טשינ לַאפ ןייק רַאפ טָאה רע שטָאכ ,קיאור

 גנונַא עלעקנוט ַא סעּפע רעבָא .טכוז רע ןעמעוו ןוא סָאװ

 סָאװ וצ עטסקיטכיוװ סָאד םיא טלעפ סע זַא ,טאהעג רע טָאה

 . . . ןעמוקעגרעהַא ךעלטנגייא זיא רע

 ךעלקערש .ןרָאװעג סייה לָאמניא טימ ןעניבור זיא סע

 ןעיײג ןשטנעמ עלַא יד ןעוו זַא ,טכַארטעג טָאה רע ןוא ,סייה

 עסיורג ַא ןוטעג םיא ייז ןטלָאװ ,ורוצ םיא ןזָאל ןוא קעװַא

 -וצקעװַא ןבילקעג טשינרָאג ךיז טָאה רענייק רעבָא .הבוט

 ןטלַאהעג ןשטנעמ עשירפ טשרע ןבָאה'ס ,טרעקרַאפ .ןייג

 -ייוצ רעד ןיֹא זַא ןעזעג טָאה ןיבור עיסימ .ןעמוק ןייא ןיא

 דניצַא טשרע ןוא .ייט ןכָאק םייב ךיז ןעמ טערָאּפ בוטש רעט

 םיא טָאה סע ןוא טשרוד ןכעלקערש ַא טליפרעד רע טָאה

 םייב ךיק רעד ןיא טרָאד ךיז ןערָאּפ סָאד טציירעג סעּפע

 ,טייקרעכיז רערָאלק ַאזַא טימ טליפעג טָאה רע םירָאװ ,ייט

 ..ןשעל טשינ טשרוד ןקיזָאדמעד ןעמ ןעק ייט ןייק טימ זַא

 טגערפעג רע טָאה -- קנורט ַא ןגירק ןעמ ןעק רשפא --

 ? קנורט ןטלַאק ַא סעּפע --

 -רעד ןיוש זַא ,ךיק רעד ןופ רעפטנע ןַא ןעמוקעג זיא סע

 -וצמוא ןוא טייקזעוורענ עצנַאג סניבור .ייט ןעמ טגנַאל

 .םינּפ ןייז ףיוא טלגיּפשעגּפָא דניצַא ךיז טָאה טייקנדירפ

 : ןוטעג גערפ ַא גנילצולּפ טָאה רע

 ? ךָאנ טבעל ,סַאװק טכַאמעג טָאה סָאװ ,עטמיליש יד--

 ַא טימ טרעפטנעעג עטלַא יד טָאה -- טנָאמרעד ךיז --

 וצ זנוא ,טלעװ רעתמא רעד ףיוא גנַאל ןיוש -- ץכערק

 .רָאי עגנַאל

 זיא קנַאדעג ןייז רעבָא ,טכַארטרַאפ ףיט ךיז טָאה ןיבור

 ןיא יױזַא ןוא ,רערָאלק טשינ ןוא רעטלּפענרַאפ ַא ןעוועג

 : ןפורעגנָא ךיז רע טָאה טײקטכַארטרַאפ ןייז

 סַאװק ַאזַא ךָאנ בָאה'כ .ריא ייב ןעוועג סַאװק רעטוג --

 : .ןעקנורטעג טשינ ץעגרע ןיא

 -ָאט ,בייל-שרעה ,םעדייא ריא טכַאמ סַאװק םעד ,ונ --

 .סַאװק לשעלפ ַא ןעמענניירַא ןעמ ןעק ,וטסליװ רעמ

 רעטומ יד טָאה ,רעפטנע ןייז ףיִוא קידנטרַאװ טשינ ןוא

 : לקינייא ןַא וצ טעדנעװעג ךיז לוק קירעטיצ ַא טימ
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 -מיליש רעד בייל-שרעה וצ רעבירַא ,ישרעטכָאט ,ייג --

 .סַאװק לשעלפ ַא ךָאנ סעט

 זיא ,ןקוקוצמורַא ךיז ןזיװַאב טָאה ןיבור עיסימ רעדייא

 א ןיא .,ענעדיי עכיוה ַא ןעמוקעגניירַא בוטש ןיא ןיוש

 ייװצ טנעה עדייב ןיא ןטלַאהעג טָאה יז .קורַאּפ ןדנָאלב

 .שיט ןפיוא טלעטשעגרעדינַא טָאה יז עכלעוו ,סַאװק ןשַאלפ

 ךיז ,העד רעד טימ ,ןעניבור וצ טנעָאנ ןעגנַאגעגוצ זיא יז

 יז זַא רעבָא ,םיא טימ ןסירגַאב וצ ךעלטניירפ רָאג ,רָאג

 עכלעוו טימ ,טייקטרעדנווורַאפ עשילרעטסיוא יד ןעזעג טָאה

 עקידנכַאל ַא ןפורעגנָא ךיז יז טָאה ,ריא ףיוא טקוק ןיבור

 -עג ךעלקערש ןעניבור טָאה ןוא ןסָאגעצ זיא םיטש ריא ןוא

 : ןרעיוא יד ןיא טצלירג

 ענעדיי עכיוה יד טָאה -- רימ ףיוא יױזַא יז ןקוק סָאװ --

 לוק ריא זא טכַאדעגסיוא ךיז טָאה ןעניבור ןוא טגערפעג

 ץלַא ךָאנ עקַאט ךימ ןענעקרעד יז -- ןטלָאּפשעג ןעוועג זיא
 ? טשינ

 : בוטש רעד וצ טדערעג יז טָאה דלַאב

 םיא ךיא .טשינ ךימ טנעקרעד רע ,רימ סטביילג ---

 .טנעקרעד דלַאב בָאה

 זיא ענעדיי עכיוה יד זַא ,טגָאזעג ןעניבור טָאה ןעמ

 טָאה ןעמ : רעטכָאט ערעגניי סעטמיליש רעד ,עשטווַאכ

 הנותח טָאה ,עדלעז ,רעטכָאט ערעטלע יד זַא טלייצרעד םיא

 ןקיבלעזמעד ,סַאװק ךיוא טכַאמ יז וװ ,קסיזדָארג ןופ טַאהעג

 -רעד םיא טָאה ןעמ .טכַאמעג טָאה רעטומ ריא סָאװ סַאװק

 רעבָא .לטעטש ןופ ןסעיינ ערעדנַא ענעדישרַאפ ךָאנ טלייצ

 רע .ןיבור עיסימ ,טרעהעג טשינרָאג טעמכ ןיוש טָאה רע

 ןיוש .טרַאנעגּפָא קרַאטש רָאג .טרַאנעגּפָא טליפעג ךיז טָאה

 םִיא ליוװ ןעמ ןוא ,ענעדיי ַאזַא טָא םיא טזייוו ןעמ סָאװ ,סָאד

 ,םיא רַאפ דנורג גונעג זיאי עשטווַאכ זיא טָאד זַא ןדערנייא

 טרַאנעגּפָא רעמ ךָאנ רעבָא ,טרַאנעגּפָא ןליפ ךיז לָאז רע

 לָאז סָאד .סַאװק לזעלג ַא ןקנירטסיוא ןכָאנ ךיז רע טליפ

 ךָאע קנַארטעג רעד ,לָאמַא ןופ סַאװק רעקיבלעזרעד ןייז סע

 רענדונ רעד טֶא ? ןרָאי ליפיוזַא טקנעבעג טָאה רע ןכלעוו

 -יב ערעיוז ַאזַא סעּפע ךיז טליפ סע ןכלעוו ןופ ,קנַארטעג

 טרַאנ ןעמ ,ןיײנ -- ? חיר-רעלעק רעלכוט ַאזַא ןוא טייקרעט

 . . . ןטכַארט וצ סָאװ טשינ ןיילַא סייוו רע --- רעדָא ,םיא

 עכעלטע טשינ םייהרעד ןיא ןבילבעג זיא ןיבור עיסימ
 יירד םיוק רָאנ ,ןעמונעגרָאפ טאהעג ךיז טָאה רע יװ ,ןכָאװ
 -ייא ןזיועגסיוא םיא ןבָאה געט יירד יד ךיוא רעבָא .געט
 יד ןַא ,ליפעג ןטימ רע זיא ןרָאפעגקעװַא .עצנַאג ןטייקיב
 .עקירעביא ןַא ןעוועג זיא ענייז עזייר עצנַאג

 (1937 זירַאּפ ,"ןשטנעמ עזָאלנדָאב,, : ךוב ןופ)



 = בע יב

 .ָארעּפס .י

 רעלדאנ ץינומ
 : -עג ,ינַאינילג לטעטש ןשיצילַאג ןיא 1908 ןריובעג

 ןופ רעטעברַאטימ .הבישי ןיא ןוא רדח ןיא טנרעל

 -עגנָא 1932 ןיא .ןליופ ןיא עסערפ רעשהדוגא רעד

 עפורג-רעביירש רעוויסערגָארּפ רעד ןיא ךיז ןסָאלש

 -ערטימ -- 1934 טניז ."ענובירט .טיל, רעד םורַא

 -עלטּפַאשלעזעג ,"עסערפ עיינ; רעד ןופ רָאטקַאד

 ןיא עיבַאּפוקָא רעשטײד רעד רעטנוא .רעוט רעכ

 -ידיי רעלַאגעלמוא רעד ןופ רָאטקַאדער -- זירַאּפ

 -וטקעלעטניא .דיי ןופ רָאטַאזינַאגרָא ,עסערפ רעש

 -רַאפ .1942 טסוגױא ןט-10 םעד ןסָאשרעד ,עלע

 -ַָאפמיס.-ט"שעב ,רעדיל ךוב ַא 1933 ןיא טכעלטנפע

 -יל עקינייא טפירקסונַאמ ןיא טזָאלעגרעביא ,עינ

 -ָאר ןטקידנערַאפ-טשינ ַא ןוא ןעגנולייצרעד ,רעד

 ,ןַאמ

 שטנעמ וצ טאג זופ
 (רעלדַאנ עינומ ןופ געוו רעד

1 
 ,טכַאנַאב טעּפש

 ויא ןישַאמ-עיצקַאדער רעד ןופ ַאה-וה רעד ןוא ןעמושז סָאד

 .ןרָאװעג טליטשטנַא

 .יירעקורד יד רעביא טמענ טרָאװ סָאד

 ןוא טריטוקסיד ,טדערעג ןשטנעמ ןבָאה גָאטימכָאנ ןצנַאג ַא

 -עגסיוא ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג זוא רעטרעוװ ערעייז .טכַארטעג

 -טניט : טקַא רעטצעל רעד טמוק טציא ןוא ריּפַאּפ ןפיוא טגייל

 -רעד ייז ןלעו ןגרָאמ ןוא יילב ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוו רעטרעוו

 .רענעייל יד וצ ןייג

 רעד ןופ רָאטקַאדער-טכַאנ ןיב ךיא יװ ,ןכָאװ רָאּפ ַא רָאנ

 יזַא רעביא טשינ סָאד ןעמ טיג זדנוא ייב .?עסערּפ עיינ,

 ןיב ךיא .ןענַארעטעװ ןיוש ןענעז עינומ ,יקסיַאר ,גינעק .טכייל

 גנוטייצ יד ןזָאלסיױרַא ןרַאפ לָאמ סעדעי ןוא רעביײהנָא ןַא ךָאנ

 .תעדה-בושי ןטצעל םעד ןטלַאה ךיא זומ

 ,ןייב רעבָא .ןפָאלעצ עלַא .ָאטשינ רענייק ,םורא ךיז קוק'כ

 ךיוא לָאז רַאטערקעס רעזדנוא זַא ,ךעלגעממוא ךָאד זיא סע

 ךעלריטַאנ ןוא קָאטש ןטירד ןפיוא ףיורא ייג'כ .ןיײגקעװַא

 -רַאפ,, רע טגעלפ ױזַא טָא .טעברַא ןייז "טקידנערַאפ,, עינומ

 ןענעז סָאד .טכַאנַאב ףלעווצ זיב גָאטימכָאנ יירד ןופ ?ןקידנע

 ןעוועג זיא רערעדנַא ןַא ןעוו ,ןטנוװָא ?עיירפ,, ענייז ןעוועג

 .רָאטקַאדער-טכַאנ

 ןייז ןיא ןדיײשַאב ליטש ,רעלדַאנ עינוט ,רע טציז יווא טָא

 ןייז ןופ ךיז ןסיג סע ןוא ךיז טגעװַאב טנַאה ןייז רָאנ ,עלעקניוו

 רעצעז יד סָאװ ןבַאטשכוב עקידלרעּפ ,עקנירָאלק יד רעדעפ

 .ןצעז וצ טַאהעג ביל ױזַא ןבָאה

 -רַאפ ךיא שממ זַא ,קיטַאלג ןוא טכייל ױזַא טביירש רע

 -ניא ןרעטש וצ םיא הריבע ןַא סעּפע ,טנאה ןייז ףיוא ךיז קוק

 ךיז ןָאמרעד'כ רעבָא .גנַאג-ןעקנַאדעג ןייז ןסיירעביא ,ןטימ

 : יירשעג ןקידתומה-ךאלמ םעד ןוא "טייז עטשרע,, עזייב ןיימ

 ! "תורוש;

 .טעברַא ןייז ןיא רַאטערקעס םעד ןרעגמוא רעביא סייר'כ

 ןדימ ַא טיג ,ןגיוא עטרעטַאמרַאפ ענייז ףיוא טבייה עינומ

 ןוא ןרעלקרעד רימ טמענ ןוא לכיימש םענעדירפוצ ַא ךָאד ןוא

 -נָא,, ברעוו ןטלַאק ,ןטרַאה וצ א ָאד ץונַאב ךיא רעבָא .ןזייוונָא

 -רעוו יד ןעד ןבָאה ?ןזייװנָא עינומ טנעקעג ןעד טָאה ."ןזייוו

 ,טלַאטשעג ןייז וצ טּפעלקעג "?עיכרָאריה-עיצָאנידרָאבוס,, רעט
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 ןַא רָאנ טנעקעג טָאה רעלדַאנ ? תוהמ ןשילַארָאמ ןוא רוגיפ

 -- טרעווסנשטניוו זיא סע, : ןגָאז ,ןרידנעמָאקער ןבעג הצע

 ךָאנ ןוא ?ןרעה ךימ טסליוו וד ןעוו --- ױזַא טכַאמעג טלָאװ ךיא

 -הצילמ ןעוועג םיא ייב טשינ ןענעז עכלעוו ,ןריפניירא עכלעזא

 ןעגנומענַאב-טייקכעלפעה עטנרעלעגסיוא רעדָא ,ןעגנודנעוו

 טָאה ש ר ע ד נ ַא לייוו ,טדערעג עינומ טָאה יױזַא טָא רָאנ

 -המשנ יד עקַאט לי ןדער ט נע ק ע ג ט שיינ רע

 רעד םיא ייב ןעוועג זיא ןשטנעמ וצ טייקכייוו ןוא טײקטרַאצ

 ןוא טייקנביוהרעד רעקיטסייג ןייז ןופ קורדסיוא רעכעלכַאז

 ,תוטשּפ רענעטלעז

 ,םירבח ענעגייא רַאפ .ןעוועג גָאט ןצנַאג ַא רע זיא ױזַא ןוא

 -עבעג טשינ ,רעייגכרוד ,רעיײגניײרַא ,רעכוזַאב ,עדמערפ רַאפ

 רע .רעכוזהצע עטעטרַאװרעדמוא ןוא רעבעג-הצע ענעט

 ןהעש-םענפיוא יװיױזַא ןוא ,ןשטנעמ יד ןעמענפיוא סָאד טגעלפ

 ןבָאה טסעג ןוא טריטסיזקע טשינ לָאמניײק זדנוא ייב ןבָאה

 -וא ןעוועג רַאטערקעס רעזדנוא זיא ,טלעפעג טשינ לָאמנייק

 .םוטעמ

 לָאמנייק זיא ךיז ןטלַאה הצע ןַא ,ןעינומ טימ סעומש ַא רָאנ

 ןענופעג קידנעטש ןעמ טָאה םיא ייב .טסיזמוא ןעוועג טשינ

 -קיטרַא ענייז יוװ יוזא ןעוועג זיא רע .טכוזעג טָאה ןעמ סָאװ

 -רעד ןוא .ןעמעלַא רעביא ,ץלַא ןגעוו ,ץלַא ןופ : ןעל

 -גיא דעזיצערּפ ןוא ץיוו ןטכייל ַא ,ןשינעטנעק ,ןסיוו טימ ייב

 -וה ַא ,קנאדעג ןפיט: ַא ןוא ליּפשטרָאװ םענייש ַא ,עיצַאמרָאפ

 -קעכ ןייק טשינ,, .טַאטיצ ןקידנרעלַאב ןוא םזירָאפַא ןלופרָאמ

 -עי .םיא ןגעוו ןגָאז םירבח יד ןגעלפ ,"םענורב ַא רָאנ ,רַאטער

 ,טלָאװעג טָאה רע לפיוו טּפעשעג טָאה רעד

 ךָאד זיא ,טסנוק ןוא רוטארעטיל ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה

 רעשירַארעטיל רעקירָאיגנַאל רעזדנוא ןעוועג עינומ סעּפע

 .רָאטקַאדער

 ךָאד זיא ,"קינַאכעמה תמכח., םתס ןוא טּפַאשנסיװ ,קינכעט

 -ינוא רענַאק ןיא ָאד עקַאט ןֹוא רעינעשזניא ןַא ןעוועג עינומ

 ,טקידנעעג טעטיסרעוו

 ןטסַאּפעגוצ ַא טימ ןוט ץנַאלג ַא טלָאװעג טָאה ןעמ ןעוו ןוא

 רָאג רעדָא ,ארמג רעד ןופ לטרעוו טוג ַא םתס רעדָא קוסּפ

 ןצונַאב ןענעק לָאז ןעמ סָאװ ,טנעמוגרַא ןשידומלת ַא ןכוזסיוא

 טשינ רעלדַאנ עינומ ןעד זיא ,ונ ,רעלק ןרענָאיצקַאער ןגעק

 ןטרָאד טכַארברַאפ טשינ ןעד רע טָאה ,ןטסענ ערעייז ןופ סיױרַא

 ידכ טָאג םעד טקינעּפשרעדיװ ירפ רָאג ןוא ןרָאי-טנגוי ענייז

 יד טוג ױזַא טנעקעג ךָאנ טָאה רע ? ןשטנעמ םעד ןפלעה וצ

 ןוא רענרעל יד ,םיגהנמ ןוא ןטיז עריא ,הביבס עזעיגילער

 יװ ,"רעטכיד רעשידוגא רעגנוי,, רעד ,עינומ ,רע יו ,רעטסַאפ

 ,ןלוּפ ןיא גנוטייצ רעשידיי רעטלא ןַא ןופ סיױרַא ןעייל ךיא

 קנַאד ןסיורג ַא) טיײהרעטלעגרַאפ רימ רַאפ טגיל עכלעוו

 ןסיורג ןגעוו טלייצרעד ןוא (רעטנעצ-עיצַאטנעמוקָאד רעזדנוא

 -ָאמא יד ןגעק ןביוהעגפיוא טָאה עינומ רעגנוי רעד סָאװ ,טנוב

 .תוררש עשידוגא עקיל
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 "לּפעק קאמשעג. א ןכַאמ טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו רעבָא

 -רעד ןוא ןגָאז ץלַא ןוא טוג ,ץרוק ןייז לָאז'ס ,העידי ַא וצ

 ןעמ טָאה ,טעסרָאק םענעלָאטש ןיא ךיז ןלעטשסיוא ייב

 -לעזסָאד .ךעלּפעק ףיוא הירב ַא ןעוועג זיא רע .ןעינומ ןפורעג

 רעד ןופ טייז ַא ,טייז רעטשרע רעשיטעטסע ןַא טימ ךיוא עב

 ,ןענעץ -ַײ= ןוא ןעלגיּפש ךיז לָאז ןעמ רעכלעוו טימ גנוטייצ

 ןעוװעג זיא רע .ןעמעלַא ןופ רעטסנפורַאב רעד ןעוועג רע זיא

 -ענָאיצולָאװער רעקימַאלפ רעזדנוא ,טעָאּפ ַא ןוא טעטסע ןַא

 .רַאטערקעס-עיצקַאדער רעקירָאיגנַאל רעזדנוא ,עינומ רער

 -נכָאװ שיאַאזָארּפ ַא ךיז טכאד ! עיצקַאדער ןופ רַאטערקעס

 ! ןעינומ טימ טשינ ןוא זדנוא ייב טשינ רעבָא ! גנַאר רעקיד

 .טעברַא עקילייה ַא ןעוועג סָאד זיא םיא ייב

 זַא ,ענייײמ רענעייל עטנעָאנ ןוא עטייוו ,רעבָא טשינ טניימ

 ןבָאה ןעינומ ןופ ןכירטש ןוא תולעמ ענעפרָאװעגנָא עלַא יד

 ; טייקכעלרעסיוא ןייז .ףיוא לּפמעטש ןשיפיצעּפס ַא טגיילעג

 סיוא טרעטַאמ ןענרעל ךס ַא ,ןענעייל ליפ ,ןטעברַא גנַאל

 ,ןפמורשרַאפ לייטנטסרעמ טרעוו -- "ומלצו ותומד,, רעד ןוא

 ןעױעג זיא רעלדַאנ עינומ זַא ,רָאפ ךיז טלעטש זיא

 עכיוה וצ רעײגניײרַא רעד ,"רָאדַאסַאבמַא-ןָאלַאס,, רעזדנוא

 עלַא ןריט ענעסָאלשרַאפ ןופ רענעפע ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ

 *...טימ ןכערּפשעג., עסיורג ןוא ןשזַאטרָאּפער ענייש ערעזדנוא

 רעטרָאּפער רעד ןוא קיניו טדער טייקכעלנעזרעּפ יד ווו)

 סָאד טגעלפ רע ןוא ןלעטשוצ עינומ טגעלפ (ךס ַא טביירש

 יז ןעװ ,ןדער ןכַאמ וצ טנַאלַאט ןקיטרַאנגיײא םעד ןגָאמרַאפ

 קוצ-לסקַא ןטכייל ןוא ןגייווש רעייז ןופ ןוא ,ןגייווש ןליוו

 .יירעגָאז-תודע ןוא סעיצַארַאלקעד עצנַאג ןענעײלוצרעטנורַא

 ןשיװצ קידנרעקרַאפ ןוא קינהדוגא רעגנוי ַא קידנעייז

 ןוא רעגָארט-טרָאװ ַא ןעוועג ןיוש עינומ זיא םינבר ןוא סיבר

 ןופ ָאריּפאש ברה רעטנַאקַאב רעד ןעוו ,ןאד ןיוש ,רעלעטשרָאפ

 ךיז טייטשראפ ןוא ,"תוכלמ,, טימ ןוט וצ ןבָאה טגעלפ ןילבול

 -סױרַא רע טגעלפ ,שיליוּפ רעטרעוו ייווצ ןייק קידנענעק טשינ

 עקנינייפ סָאד ,לרַאטערקעס עקשטיגנוי סָאד סיורָאפ ןּפוטש

 -עפער שזרַאטערקעס ןַאּפ,, :עינומ לרוחב עקידווענחצרַאװש

 סָאװ ,ץלַא ןלייצרעד ןוא ןרירעפער ןיוש טגעלפ עינומ ןוא "עיור

 .טלָאװעג ןבָאה עינומ ןוא יבר רעד

 ןשטייד יד ןעוו ןוא רעלדַאנ רעזדנוא ןעוועג רוחב רענייש ַא

 -לָאר-ָאריל ןכעלסעגרַאפמוא רעזדנוא רעירפ ןסָאשעג ןבָאה

 ןגָארטעגכרוד ץכערק ַא ךיז טָאה ,ןעינומ םעדכָאנ ןוא סַאקינ

 קַאה יד טָאה ןבמעד ענייש ייווצ,, : זירַאּפ ןשידיי ןרעביא

 ןביוהעגנָא ןַאד טָאה דלַאװ רעשידיי רעד ןוא ?טקַאהעגסיוא

 .ןרעוו וצ רערעטיש ןוא רעטיש

 טַימ ןעמַאזוצ ןרָאי עגנַאל טכַארברַאפ ןבָאה עכלעוו ,רימ

 יד טַאהעג ןוא לשיט ייב שיט ןסעזעג ןטנוװָא ןוא געט ,ןעינומ

 עמַאס יד זיב םיא טימ טקַאטנָאק ןיא ןייז וצ עיגעליווירּפ

 ןעינומ טנעקעג ןיוש ןבָאה רימ ,ןבעל ןייז ןיפ געט עטצעל

 -ופעג געוו ןייז ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ ןפייר ןקיטרַאפ ַא

 -עג ןבָאה רימ .סיורָאפ ןעגנַאגעג טירט עלענש טימ ןוא ןענ
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 -עוטקעלעטניא ןוא טסילַאנרושז ,רעפמעק םעד ןעינומ ןעז

 -סילַאנרושז ןייז ןגעוו ןדער לסיבַא רעטעּפש ןלעװ רימ .ןעל

 -סייג ןייז ןבעל ןגנוי רָאג ןייז ןגעוו רעבָא .טעברַא רעשיט

 -עג זיא רע ט ע נ ַא װ ן ו פ ןוא גנורימרָאפסיוא עקיט

 לעװ םעד ןגעוו ,ןעמוקעג יוז ַא י װ ןוא זדנוא וצ ןעמוק

 ןענעז עכלעוו ,ןטקַאפ יד ןוא ןלאירעטַאמ יד ןדער זָאל ךיא

 יד טלייצרעד רימ ןבָאה סע סָאװ ןֹוא ןבילברַאפ סנ-השעמ

 -לַא רעד ןופ טנעקעג םיא ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ ענעטלעז

 ,רעטַימ ןייז טימ דניק סלַא רעלדַאנ עינומ : סטכער ,טנוא

 .רעדורב ןוא רעטסעוש

 -יילגַאבסנבעל ענעבעגעגרעביא ןייז טּפיוהרעד ןוא םייה רעט

 ,לדייא ןירעט

 עדַאיל ַא ןיא טגנילק טרָאװ סָאד לַאנַאב יװ) דלעה רעזנוא

 ןריובעג זיא ( ! ָאד טגנילק רע ןייר-קידתומימת ןוא ןַאמָאר

 לטעטש שינַאיצילַאג ןיילק ַא ,ינַאינילג ןיא 1908 ןיא ןרָאװעג

 סָאד) דליב-ןעילימַאפ םעד ףיוא קוק ךיא .גרעבמעל ןבעל

 -יסה עצנַאג יד ןוא ,(רעטומ ןוא רעטסעװש ,עינומ לגניי

 עניימ רַאפ סױרַא טמיווש גנובעגמוא עשיסקָאדָאטרָא-שיד

 ,תונברה תוכימס ףיוא ךיז טיירג רעכלעוו רעדורב ַא .ןגיוא

 ןוא דומלת ןגנערטש-ןקורט ןטימ ךיז טקיװק ןיילַא עינומ

 -טוג ןוא טמַאצעגּפָא ןטסָאמעג זיא ם ו ר ַא רעצנַאג רעד

 -טרעשַאב יד זיא לאטאּפ ןוא הריחב יד זיא ןיילק .טלגירַאפ

 : עינומ טגניז רעדיל עטסירפ ענייז ןופ ענייא ןיא ןוא טייק

 טסייו ןעמ ןוא ןעמ טליפ טשינרָאג ,ןעמ טרעה טשינרָאג,

 שולש, ףיוא םינהוכ יד רַאפ ןייז טױרב ַא ףרַאד ןעמ ,רָאנ

 ."תודועס

 : טנרעלעג םיא ןעמ טָאה ףיוא זייוודניק ןופ ןוא

 למערעוו ַא ? טײקכעלדנעמוא ןיא ןעד ךיא ןיב רעװ ,

 -נגיוא ןַא ?טייקיבייא ןיא ןבעל ןיימ ןעד זיא סָאװ -- זילב

 ."זיולב קילב

 -עגסיוא ערעדנַא רעטנזיוט יו ןייז עינומ טָאה טפרַאדעג

 -ַאהעגניירא טָאה ןעמ ןעמעוװ ,םירוחב הבישי עטריטשומ

 סטוג סָאדלַא ןוא טלעוו רעד ןופ טמוק זייב סָאדלַא זַא ,טרעמ

 ןוא טריטיצ בָאה'כ עכלעוו ןטכידעג יד ןוא .טלעוו רענעי ןופ

 -קַארַאכ ?עינָאפמיס בוט-םש-לעב,, ןייז ןופ ןעמונעגסיורַא

 ןופ ט ל ָא װ ע ג טָאה ןעמ סָאװ סָאד ךעלטנגייא ןריזירעט

 ,ןכַאמ ןעינומ

 -עג רעלדַאנ רעזדנוא זיא גייט רעטכייל ןייק טשינ רעבָא

 ןגיא ענייז יװ ג נ ַא ל י וז ַא ןעגנַאגעג זיא רע .ןעוו

 -עג ןטרָאד ןופ רָאנ ןוא למיה םוצ ןסירעגפיוא ןעוועג ןענעז

 ךיז טָאה רע רָאנ יװ רעבָא ,דיירפ ןוא קילג ,טכיל טרַאװ

 דרע רעד ןופ ןעמוק ןענעק דיירפ ןוא קילג ,טכיל זַא טסווורעד

 ןייז ןוא ךיז טלקַאװעג טשינ עינומ טָאה ,טענאד ןופ רָאנ ןוא

 .טכַאמעג לַאװסיוא

 ןּביוהעגנָא ךיז טָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאפ רָאי סקעז

 -רעביא-טלעוו ןעוו טייצ ַא ןעוועג זיא סָאד ,ןבעל ןייז ןעניּפש

 -נּפָאװַאבמוא ןעוועג ןענעז רעגָאזנָא-עיצולָאװער ןוא רערעק

 יו ןוא ןרעדנוװַאב ייז ןעמ טגעלפ םיאיבנ יװ ,םיאיבנ עט

 ךיז טָאה ערעל רעייז .ןעמוקמוא ייז ןגעלפ עטנּפָאװַאבמוא

 טפַארק ןייק אלימב ןוא ןעמונעגנָא טשינ עסַאמ רעד ייב ךָאנ

 .ןרָאװעג טשינ

 רעטנוא ךיירטסע ןיא ןעמוקעגרָאפ סָאד זיא ךָאנ וצרעד

 יד .רעטירד רעד ףעזָאי-ץנארפ "דסח ךלמ,, ןופ הלשממ רעד

 ןלייז עלַא ןוא ןבעל טריװרעסנָאקרַאפ ַא טבעלעג ןבָאה ןדיי

 -ןושמש ערעייז ףיוא טראוועג ךָאנ ןבָאה ןינב-ָאטעג רעייז ןופ

 ןַאד ןיוש רעבָא .ןעלסיירטעצ ייז ןלָאז עכלעוו ,סרובגה

 -רעקיניזטסוװַאבמוא ןוא ןוקית ַא טכוזעג תומשנ עגנוי ןבָאה

 ןיא ןיז ַא ךָאנ טרַאגעג ,טבערטשעג ןייזטסוװַאב םוצ טייה

 ףדיײל יד ֹוצ שטָאכ ג נוק יט כע רַַא ב. ַא ךָאנ ןבעל

 ,גנויירפַאב ןייק וצ ךָאנ טשינ ביוא

 : עינומ ךיז טריזירעטקַארַאכ לכיב ןבלעזמעד ןיא

 עקידייל טימ יז טייטש זיא ,המשנ רעד ןיא ןוז ַא בָאה ךיא.,

 טרַאװק ןוא טרַאד ןוא ביוטש ןיא המשנ ןיימ טגיל -- טנעה

 ."לַאװק ריא זיא ןטצעל ןזיב טנקורטעגסיוא ןוא
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 -הקבדרַאפ רעד ,לרוחב עזעיגילער עטרעטסייגַאב סָאד

 טלסיירטעגפיוא טרעװ רענַײשַאב טלעוו ןוא רעטבילרַאפ רעט

 יד, וצ ןיונעט ןבָאה ןיוש טמענ ןוא ןשינעעשעג יד ןופ

 ןיוש ליוװ רע ,רערעל ןוא םיכירדמ ענייז ןופ "טנעה עקידייל

 : םיא טגָאז ןעמ יװ ןייטשרַאפ רערעמ

 -- ןז רעד ןופ תוכלמ ןיא ןריובעג ןרעװ ןטלעװ ןוא,

 7? ןופַאד ןיז רעד זיא סָאװ ןוא -- ןזָאלרַאפ ןרעוו ןטלעוו ןוא

 -עצ טרעװ ץלַא ןעו ,עפָארטסַאטַאק רעסיורג רעד ךָאנ

 טקעמש סע ביוא ןוא "טנוב , םוצ ףייר עינומ טרעוװ ,ןטָאש

 רעליַאנ .ש

 ץינאפניט-ט"שעג

 בע דלָאג גאל7לרקפ

 ע ש ר ַא װ 1 9 3 3

 -ער רעד ןיוש ךיז טקעלּפטנַא ,עיצולָאװער טימ טשינ ךָאנ

 עריא ןופ םענייא טרילרַאפ טלעוװ עשיסקָאדָאטרָא יד .טלַאװ

 ךָאנ רעגַאב סייה סנעמעוו םידימלת רענַאיצילַאג עטסקיאעפ

 טכיל ךָאנ { ע מ ע ל ַא רַאפ ק י ל ג ךָאנ ,ןייטשרַאפ

 ערעדנַא ןופ ,ןגערב ערעדנַא וצ ןסיוטש טמענ ןדעי רַאפ

 ,ןכייט

 ןופ גנוטייצ רעשידיי רעטלַא רעד ןיא גנודלעמ יד ןעייל'כ

 יװ ןוא "רעטכיד ןשהדוגא ןגנוי ןטימ לָאדנַאקס,, ןגעוו ןליוּפ

 ךיז טליפ ,עטכישעג עצנַאג יד טשינ זיא סע קידלובמרַאפ

 עקיטרָא סָאד טמערוטשעצ טָאה ןײגקעװַא סעינומ זַא ,ךָאד

 זיא ןיײלַא טשינ זַא ,ןפירגַאב ןעמ טָאה ןַאד ןיוש ןוא לטלעוו

 ןופ רעגָאזנָא ןַא ,הנחמ ַא ןופ לגיופ רעטשרע רעד רָאנ ,רע

 -ומ רַאפ ןוא דנַאל ןצנַאג ןרַאפ רעדיל עיינ ןוא ןטייצ עיינ

 .סיוועג ןעינ

 טשינ סיר ָא .סיירעביא רעד ןעמוקעגנָא זיא טכייל טשינ
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 .עילימַאפ ךיוא רָאנ ,טפַאשלעזעג ,הביבס ,םורַא ןטימ רָאנ
 טָאה ןעמ עכלעוו רַאפ רעטעג ןענערברַאפ וצ זיא טכייל טשינ
 .סמערוט-טכיל ערעדנַא ןכוז ןייג ןוא טקובעג טייהרעגנוי ךיז

 .טנעקעג טשינ ןבעל עינומ טָאה ןייש ןָא ןוא טכיל ןָא לייוו

 טשינ טרָא ןַא ףיוא ןעמ ןעק ,תמא םעד ןכוז ןעמ טמענ

 -נַאמרעגנוי רעד טָאה טייקרעטיול ןוא םַאלפ ליפוצ .ןביילב

 ןוז ַא בָאה ךיא , טשינ טסעגרַאפ) ךיז ןיא ןגָארטעג קישט

 טשינ ר ע כ וז ג ע װ  ַא ןופ לָאז רע זַא ,'המשנ רעד ןיא

 .ר עז ַײ װ ג ע װ ןייק ןרעוו

 -ידיי ןופ ןיירַאפ,, רעד ןיוש טריזינַאגרָא רעטעּפש לסיבַא

 -עפער ַא "13 עקצַאמָאלט ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עש

 -ַאט זיא עמעט יד ןוא "רעלדַאנ .ש רעטכיד ןגנוי,, ןופ טָאר

 ןוא ."גנוטַײדַאב עכעלטפַאשלעזעג ריא ןוא עיגילער, : עק

 -עדרָא רעד ןגעק דנוב סלַא ןטקעס,, : יװ ,ייברעד ןזעט ךיוא

 -רַאפ עשירָאטסיה :; תוביס ענייז ןֹוא טזיאעטָאנָאמ ; גנונ

 ,"טרוקיּפא , ןייק םתס טשינ ,טרָאװ ןייא טימ ."טייקכעלרעדנע

 -ַאנַא ןלענָאיצַאר ַא ןופ בײהנָא ןַא ןיוש טצָארּפש סע רָאנ

 עכלעוו יד וצ ןייג ןלעװ ןוא טנורג ןזיב ךיז ןעלבירג ןופ,זיל

 ,לקאפ םעד ןטלַאה

 וצ טָאג ןופ גנַאגרעביא; סעינומ ןגעוו קידנלייצרעד

 רעקיזָאדרעד ןסייהעג ןטייצ ענעי ןיא טָאה ױזַא) ?שטנעמ

 ןשיגָאלָאכיסּפ ןייר ַא ןקרעמוצנָא טנַאסערעטניא זיא (סיר

 -ת ו ש מ מ ַא ןעינומ רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ךירטש

 םזיטנַאמָאר ןזעיגילער םעד ץָארט .ם זיל ַא ע ר ןקי ד

 -רַאפ ,גנובעגמוא רעשלדנעמ-םחנמ רעד ,םזיציטסימ ןוא

 -רַאפ רע דלַאב יװ זַא ,דלעה רעגנוי רעזנוא ןיוש טייטש

 ןשידרע םוצ רעבירַא טייג ןוא ?טלעוו עשלמיה,, יד טזָאל

 ןטיײב אלימב רע זומ ,טּפַאשלעזעג רערענעש ַא רַאפ ףמַאק

 טַימ ךיז ןענעּפָאװַאב ןטנעמודטסניא-ףמַאק יד

 ערָאלק טימ ןשטנעמ וצ ןדער ןעמענ ןוא ןסיוו ןשיטקַארּפ

 .דיר 'ע ש י אאזָא רּפ

 גָאט ןייא ןיא ןעמוקעגרָאפ טשינ םיא ייב סָאד זיא סיוועג

 -עג ,טביירש רעכלעוו ןַאמרעגנוי ַא .קיטַאלג ױזַא טשינ ןוא

 ןעּפ יד קעװַא טשינ טכייל ױזַא טפרַאװ רעדיל ענעגנולעג

 ."ךַארּפש-החפש., רעד וצ ךיז טמענ ןוא

 -ביד ןגנַיײ, ַא ןופ טרעװ עינומ ,ןייז טשינ לָאז סע יװ
 -ַאב ןוא טסידנַאגַאּפָארּפ ןוא טסיצילבוּפ ,טנערעפער ַא "רעט
 -ליב ךָאנ "תומוקמ עטייוו,, יד ןיא ןרָאפ קיטייצנייא טסילש
 ,ןסיוו ןוא גנוד

 רע טביירש טייצ וצ טייצ ןופ זַא ,ןעז רעטעּפש ןלעװ רימ
 -ָאמ עלענָאיצָאמע עלעיצעּפס ןיא טּפיוהרעד ןטכידעג ךָאנ
 ןיא רע טריפ טיײקיטעט ןייז ,טעברַא ןייז רעבָא ,ןטנעמ
 עלַא יד טשינ ןסייוו רימ שטָאכ .עזָארּפ ןיא רָאנ ,עזָארּפ
 -ייוו ץנַאג בגא טַאהעג טָאה רע סָאװ) ?ןטונימ ענעריולרַאפ,,
 -עג טעמדיוועג ןענעז יז ןעמעוו "ךיז טימ ןביילב,, ןוא (קינ
 ,ןסָאגעגסיױא ךיז ןבָאה ייז םרָאפ ןכלעוו ןיא ןוא ןרָאװ



 ןיא טנעדוטס ַא טרעוװ ,ךיירקנַארפ ןייק רע טמוק יױזַא טָא

 ויטקַא טרעװ ,רעקירטקעלע-רעינישזניא ןא םעדכָאנ ,ןַאק

 -ולָאװער סָאד ןגָארט ןיוש טמענ ןוא ךעלזיירק-ןטנעדוטס ןיא

 רעבָא ,עזיצערּפ-רָאלק סָאד טשינכָאנ ,טרָאװ ערענָאיצ

 לָאמַאכָאנ ָאד ןוא .טײקצנַאג ןוא םעטָא ,ןערב טימ לופ ןיוש

 רעכלעוו ,טנעמָאמ ןשיגָאלָאכיסּפ ַא ןעמענסױרַא ךיא זומ

 - ָא ק רע : ןרעלדַאנ טימ ךיז ןענעקַאב וצ קרַאטש טפלעה

 ערעדנַא ליפ יװ עיצולָאװער רעד טימ טשינ ט רי ט ע ק

 טשיורַאב טשינ טרעוו רע ; ןטנעגילעטניא עכעלרעגריבניילק

 -כינעגסיוא םורַא טונימ ַא ןיא ןוא ריא ןופ טרעביוצַאב ןוא

 ןייק טשינ ךיוא טרעװ רע ; ריא ןופ טפיולטנַא ןוא טרעט

 -ייא ,רעלקנעווק ןוא רעלפייווצ ַא ,רעפיולטימ ןוא רעייגטימ

 טימ .ךיז ייז ןצוּפ םיבוט-םוי יד ןיא עכלעוו יד ןופ רענ

 -גרַאב ערעווש ןיא ,געטנכָאװ יד ןיא ןוא ךעלדנעב עטיור

 ןופ קזוח ןכַאמ ןוא טייז ַא ןָא ּפָא ךיז ייז ןקור ןּפַאטעיּפָארַא

 : .עקשטַאט יד ןפעלש עכלעוו יד

 -ער רעד ןופ ןעייר יד ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ,עינומ ,רע

 -מוא עלַא יד סיורָאפ ןופ ןעמונעגנָא ,ײמרַא רערענָאיצולָאװ

 -לָאס ןקידנפמעק ַא ןופ ןבעל ַא ןופ ןטייז-ןטָאש עכעלדיימרַאפ

 ביוא) סיורָאפ קידנליפ ךיוא רשפא -- טסייוו רע ןוא טַאד

 ןכלעװ טימ .,ץנַארק-רעריטרַאמ םעד (קידנעעזסיורָאפ טשינ

 ,םזילַאעדיא רעגנוי ןייז ןרעװ טניױלַאב טעװ סע

 ןרעװ וצ ידכ ,תולעמ עקידנעװטיונ עלַא טַאהעג טָאה רע

 קיאור ןוא טלעװ רעזעיגילער רעד ןיא חיכ רעקידנריפ ַא

 -עג טָאה רע ;םַאטש ןייז ןופ רעייגרָאפ עלַא יוװ ךיז ןבעלסיוא

 ,ןטנױלַאב-טוג ַא ןופ ערעירַאק ַא ןכַאמ טכייל ץנַאג טנעק

 טכייל ױזַא ךיז טָאה רעכלעיו ,רע ,רעקינכעט ןטעדליבעג-ןייפ

 לענש ױזַא ,ןדנעטשמוא ןוא ןעגנוגנידַאב עיינ וצ טסַאּפעגוצ

 רע :;םיגהנמ ןוא ןפירגַאב ,ןכַארּפש עדמערפ ןעמונעגפיוא

 געוו ןטשרע ןופ ייס טרעקעגּפָא טייהרעקיניזטסיװַאב ךיז טָאה

 ןעוו ,ןרָאי ןיא זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע .ןטייווצ ןופ ייס ןוא

 ףרַאד ,גנוניישרעד עטנענַאמרעּפ ַא טרעוו ?םלוע תרה םויה,,

 -שטנעמ רעד ןופ גנוזיילסיוא רעד ןעניד שטנעמ רעכעלרע ןַא

 .קלָאפ םענעגייא ןופ ןוז רעיירט ַא קידנביילברַאפ ,טייה

 ערעירַאק ענייש רעבָא ,עצרוק יד ןָא ךיז טבייה ױזַא ןוא

 רעד ןיא זנוא וצ,, .רענָאיצולָאװער םעד רעלדַאנ עינומ ןופ

 -רעד -- ?טסינומָאק ַא ןעמוקעג ןיוש רע זיא "עסערּפ עיינ,

 -בָאנ ,רעטעברַאטימ ַא טרעוו עינומ ןוא .גינעק .ג רימ טלייצ

 ,ןעּפ ןייז .גנוטייצ רעד זופ רַאטערקעס ןוא רָאטקַאדער ַא םעד

 ,טגָאמרַאפ רע סָאװ ,טנעמירטסניא-טעברַא ןטסעב םעד

 ץנאג ןייז יו טקנוּפ ,גנוטייצ רעד ןופ טסניד ןיא רע טלעטש

 -עװַאב רעד ןופ ,עירענישַאמ רעד ןופ לפיירש ַא טרעוו ןבעל

 ,גנוג

 טָאה ןָא ןרָאי עגנוי יד ןופ זַא ,רעביא רימ טיג יורפ ןייז

 ;ןביירש וצ "עבט. ַא טַאהעג קעלאומש רעניילק רעד ןיוש

 -דליב ענייפ רָאג רעדָא ןטכידעג ןיוש רע טקורד רָאי 12 וצ

 ןוא עשיליוּפ ,ןעגנוטייצ ןיא ךעל

 .ןבײרשַאב וצ טכוזעג ץלַא רע טָאה

 טָאה ,"עסערּפ עיינ, רעלַאגעל רעד ןופ רָאי 877 יד רַאפ

 ןייא ןייק ןעוועג טשינ טעמכ ,ןבירשעגנָא ליפ רעייז רעלדַאנ

 "ַאמגיס -- .נ .ש -- ןיצילַאג -- רעלדַאנ .ש,, וװ ,גנוטייצ

 ןוא .גנוטייצ רעד ןיא ןייז טשינ ןלָאז ןעמענ ערעדנַא ןוא

 -עטניא ,טכייל ןבירשעג עינומ טָאה ןעמעלַא ןוא ץלַא ןגעוו

 .טמעטַאב ןוא טנַאסערעטניא ,טנעגיל

 ,רָאטקַאדער רעשירַארעטיל רעד ןרָאי עגנַאל קידנעײז

 -נַארּפ רעד ןופ ןעגנובערטש עלַא טימ טנַאקַאב ךיז רע טָאה

 -ידיי עקידנטיידַאב ַא קידנגָאמרַאפ ןוא רוטַארעטיל רעשיזיוצ

 וצ ןגינעגרַאפ ַא ןעוועג זיא ,גנודליבסיוא עשירַארעטיל עש

 ,ןטכירַאב םתס ןוא סעיזנעצער ,ןעגנולדנַאהּפָא ענייז ןענעייל

 -נפיולכרוד ,רעגנַאפנָא טימ ךעלגעטגָאט ןוט וצ קידנבָאה

 עתמא טימ ךיוא יװ .,ךעלגנייןרעל עשירַארעטיל עקיד

 תוניבמ ןוא קַאמשעג סעינומ זיא ,רעטכיד ןוא רעביירש

 סָאװ רעמכָאנ ,רעטעמָארַאב רעקיטכיר ַא זנוא רַאפ ןעוועג

 -רַאפ ,ןדּפק רעזיב ןייק ןעװעג טשינ לָאמנייק זיא עינומ

 -רעטעברַא ןַא זַא ,ןסיו טגעלפ רע .רעקעמשנייפ רעטלּפענק

 ,תוחוכ עלַא רַאפ ןטלַאּפש עריא ןטלַאה ןפָא ףרַאד גנוטייצ

 ןעוו ךָאנ טָאה ןוא קלָאפ ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןרעי עכלעוו

 םינּפ רבסב, ןרעסעב ַא טימ ןייז לבקמ טנעקעג זיא .סע

 ? עינומ יװ ?תופי

 ןיײמעגלַא ןיא ,עשידיי

 -עג טָאה רע לייו טשינ ,ןעמענ ץלַא וצ ךיז טגעלפ רע

 רע :אברדא ,ץלַא ןגעוו טסייוו ןוא ץלַא ןעק רע זַא ,ןטלַאה

 ךס ַא ןסיו וצ רעסעב זיא סע זַא ,ןגָאז קידנעטש טגעלפ

 וצ עביל יד רָאנ ,ךס ַא ןגעװ סעּפע רעדייא ,סעּפע ןגעוו

 ןלעװ סָאד ,גנוגעװַאב רעד רַאפ שפנ תריסמ יד ,ךַאז רעד

 ןעינומ ןסיוטשעג טָאה סָאד ,םוטעמוא ןוא ץלַא טימ ןעניד

 -ירק-רוטַארעטיל ,רעטרָאּפער ַא ,טסינָאטעילעפ ַא ןרעװ וצ

 -ּפָא עקיסייב ןלעטשפיונוצ ,רעלדנַאהּפָא-טּפַאשנסיװ ,רעקיט

 סע סָאװ ןלייצרעד ןוא ,ךעלעקיטרַא עפרַאש ןוא ןעגנַאלק

 .ַאמעניס ןוא רעטַאעט ןיא ךיז טוט

 ,טעברַא רעד ךָאנ ןיוש ,טכַאנַאב טעּפש יװ ךיז ןָאמרעדיכ

 ייב ןעוועג זיא סָאד ."ןכַאז עקיטייז,, וצ ןעמענ ךיז רע טגעלפ

 ,סעדַארַאש טַאהעג ריא טָאה ָאד .ןילוח תחיש ןימ ַא םיא

 ןוא ןבַאגפיוא עשיטַאמעטַאמ ,ןציוו עניילק ,לקניוו-רעדניק ַא

 עשידיי ןוא םעד ןופ ןבָאה האנה ןגעלפ ךעלרעדניק עשידיי

 ןופ ןרָאטקַאדער עגולק יד ןופ תחנ ןביילק ןגעלפ סעטַאט

 זיא סע זַא ןוא ..."ץלַא ןענעק,, עכלעוו ,"עסערּפ עיינ., רעד

 טייז-ןעיורפ יד ןכַאמ לָאז סע רעװ ןלעב ןייק ןעועג טשינ

 רעװ זיא ,רעטרעוו עטוג רָאֹּפ ַא ןגָאז עדָאמ רעד ןגעוו ןוא

 ,ךיז טיײטשרַאפ ? עיצקַאדער רעזנוא ןיא ןכַאמ סָאד טעוװ

 -כרוד .ןכַאמ טוג סָאד טגעלפ רע ןוא עינומ לָאמַא רעדיו זַא

 -וועעזנָא ,טנעקעג טשינ לָאמניײק ןעמ טָאה םיא טימ ןלַאפ

 ַא ןופ שזיטסערּפ םעד ןטלַאהעג רע טָאה קידריוװ ןוא קיד
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 הפסאטסש א

 ,80 15 גהאסש"י + |
 וי + סכ כ טל אש

 ,"בקעי תיב , גנוטייצ רעשהדוגא רעד ןופ עיצַאמיטיגעל

 ,טעברַאעגטימ טָאה רעלדַאנ וו

 -ריוו ןוא ץלָאטש רע טָאה וצ רעטעּפש יו טקנוּפ ,רָאטקַאדער

 .רעפמעק ַא ןופ ןָאפ יד ןגָארטעג קיד

 -עג זיא עינומ זַא ,ןעניימ וצ ןעוװעג טלָאװ שלַאפ רעבָא

 ןעוועג קידנעטש זיא זנוא ייב .רעביירש ַא רָאנ זנוא ייב ןעוו

 ןיא ןעקנוטעגנײרַא ןעוװעג זיא רע ."אוה דח ארפסו אפיס,

 ןעוועג זיא ץלַא .סיפ יד טימ ןוא ּפָאק ןטימ זירַאּפ ןשידיי

 "ונרַאפ ךיז טָאה רע .טנעָאנ ןֹוא רעיײט םיא רַאפ

 -וטנע ןַא ןעװעג זיא ןוא ןיירַאפ-רעביירש ןקיגנוי ןטימ ןעמ

 .ןעוטפיוא-רוטלוק עלַא ןופ ,רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןופ טסַאיז

 ףרַאד גנוגעווַאב רעוויסערגָארּפ רעד ןופ ץלָאטש םוצ רעבָא

 -לעב עשידיי יד ןריזינַאגרָא ןפרַאד טגעלפ'מ ןעוו זַא ,ןגָאז ןעמ

 ןעינומ ךיוא ןעמ טָאה ,רעלדנעהניילק עשידיי ןוא תוכאלמ

 ןוטעג רע טָאה קשח ןוא טעּפמיא טימ ןוא ,וצניהַא טקישעג

 ,טייצ עיירפ לסיב סָאד ןבעגעגקעווַא ,טעברַא עשיאזָארּכ ןייז

 .ןסַאמ יד ןענרעל ןענעק ,ןסַאמ יד ייב ךיז קידנענרעל ידכ

 -יטקַארּפ ,ענעגנולעג ,ןטקעיָארּפ ,ןלַאפנייא ,ןגַאלשרָאפ ןוא

 טגעלפ ץלַא ,עטנַאגַאװַארטסקע לָאמלײט ןוא עלעניגירָא ,עש

 רע זיא רַאבקרעמַאבמוא יו טעמכ ןוא טייז ןייז ןופ ןעמוק

 ,ןבעל ןשירַארעטיל רעזנוא ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד ןרָאװעג

 ןבעג ייז ,ןביײירש וצ רעביירש יד ןסיוטש סָאד טגעלפ רע

 יד ףיוא רעוט-רוטלוק ערעזנוא ןוייוונָא ןוא ןוויטַאיציניא

 .ןבַאגפיוא עקיטיינ

 רע זַא ,טטוודרעד ךיז רימ ןבָאה המחלמ רעד ךָאנ טשרע

 -ערעמ ,ןענַאמָאר עטקידנערַאפ-טשינ ייווצ ןזָאלעגרעביא טָאה

 -ַאב ךיז טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא טשינ ןעד זיא ,רעדיל ער

 -ַאט ןוא ןטייקיאעפ עלַא ענייז ןוא ןביירש ןיילַא ןופ טצענערג

 ךיוא ןעװעג ,גנוגעװַאב רעד ןופ טסניד ןיא טלעטשעג טנַאל

 ןבעגעגקעוַא טָאה עינומ סָאװ ,תונברק עכיײרלָאצ יד ןופ ענייא

 ! חבזמ-גנויירפַאב ןפיוא

 רעזדנוא ןיא טייקיטעט סעינומ ןסָאלּפרַאפ זיא יוזא טָא ןוא
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 -ַאּפ ןיא גנוניישרעד-רוטלוק ןייא ןייק ןעוועג טשינ ,גנוטייצ

 ייס ןוא ןדיי ייב ייס ,שינעעשעג שירַארעטיל ןייא ןייק ,זיר

 -ער טשינ לָאז רעדעפ סעינומ עכלעוו ףיוא ,טלעוו רעד ןיא

 ףרַאד ןעמ יו רענעייל ערעזנוא ןלייצרעד טשינ לָאז ,ןריגַא

 יװ ןוא ךַאז רעד ןופ טייקסיורג יד זיא סָאװ ,ןייטשרַאפ סָאד

 ןעמוק טגעלפ טסַאג ַא זַא ןוא !םעד יצ וצ ןעמ טמוק יװַא

 -רעטניא ןטשרע םעד טַאהעג ןעד טָאה רע זיא ,זירַאּפ ןייק-

 םיטעמיא רעזדנוא ךרוד ןוא גנוטייצ רעזדנוא טשינ ביוא ,ויוו

 ? רַאטערקעס ןקידוועריר

 ןבָאה טנעה עשירעכערברַאפ ןוא טקורעג ךיז ןבָאה ןרָאי יד

 עכלעוו ,טנעה עבלעז יד ;ןרעלטיה עּכָארײא טרעפילעגסיוא

 עיקַאװָאלסָאכעשט ,עינַאּפש ןעועג בירקמ םעד רַאפ ןבָאה

 ןבָאה עבלעז יד ,דנַאברַאפנטַאר ןפיֹוא ןטָאשעג םירקש ןוא

 רַאפ ,ךירקנַארפ רַאפ עילטעּפ יד ןטכעלפ ןעמונעג טציא

 ןיא סע ןעוו ןוא .ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא ןטַארקָאמעד ןענָאילימ

 - רעטנזיוט ןעוו ןַאד ,ווורּפ-רעייפ ןסיורג ןופ העש יד ןעמוקעג

 עדמערפ עליטש ןיא ןּכָאלעג ,טלקַאװעג ,ןקָארשרעד ךיז ןבָאה

 םערוטש םעד ןטרַאוװוצרעביא ידכ ,טייז ַא ןיא קעווא ,רעדנעל

 טלדנַאװרַאפ עינומ ךיז טָאה ,ןבעל ענדיב סטָאד ןעװעטַאר ןוא

 -עג זיא טעװעטרַאהרַאפ .רָאטַאטיגַא ןשידרערעטנוא ןַא ןיא

 טָאה טייקגנערטש עטלַאק ןוא ,עינומ רעטרַאצ רעד ןרָאװ

 .טייקכעלדניפמע-המשנ ןייז ןטיברַאפ

 -ביל ,רעכעליירפ רעד .ךיז רע טָאה טרעדנעעג יװ סעּפע

 -ער ןוא ןדער ןיא רעמַאזגנַאל סָאװטע ,רענעסַאלעג ,רעכעל

 טָאה רע : טגָאזעג טלָאװ ןעמ .ןדנווושרַאפ יו זיא ,עינומ ,ןריגַא

 ןרָאװעג גרַאק ,ךיז טרירטנעצנָאק ןוא ןגיוצעגפיונוצ ךיז

 -יצעד ןוא רעטסעפ ,ןקורדסיוא ןיא ןקורט ,רעטרעוװ ףיוא

 -עג טָאה ןגיוא ענייז ןופ רָאנ .ןסולשַאב יד ןיא רעטריד

 םענַײק טָאה רע ןכלעוו ןגעװ ,רעיורט רעפיט ַא טקוק

 רע יװ ,טלײטעג טשינ ךיז םענייק טימ ןוא טלייצרעד טשינ

 ןזיב ןייגרעד וצ טרעשַאב טשינ זיא םיא זַא ,טליפעג טלָאװ

 .ףוס

 .ןעגנועז ןוא ןעגנוציז עכיירלָאצ ערעזנוא ךיז ןָאמרעד'כ

 ,ץנעגילעטניא רעד ןופ טעטימָאק ַא טַאהעג ןַאד ןבָאה רימ

 ןבילברַאפ קיניײװ ױזַא ןוא ןלַאפעג ןענעז ליפיוזַא ןכלעוו ןופ

 ןוא ןטנעדוטס יד טימ ןעמונרַאפ ךיז בָאה ךיא .ןבעל

 ,רעביירש יד טימ טעברַאעגטימ טָאה עינומ ןוא רעלטסניק

 רעד וצ ןיטעלויב ַא ןזָאלעגסױרַא רע טָאה קיטייצנייא רעבָא

 -ָאירעּפ עכיײרלָאצ ,"זיקַא'שז, ץנעגילעטניא רעשיזיוצנַארפ

 -רערעטנוא רעזדנוא ייב ןבילברַאפ יירט זיא ןוא ,ןטקַארט עשיד

 שטייד ןענעיײל טוג טגעלפ עינומ .גנוטייצ רעשידיי רעשיד

 -וצ זנוא רע טגעלפ אלימב ןוא ָאידַאר ןטוג ַא טַאהעג ןוא

 ,םזימיטּפָא טימ לופ ,ןטכיזרעביא-ןכָאװ עכלעזַא ןלעטשפיונ

 ןטיײרּפשרַאפ סָאד טגעלפ ןעמ .טײקיטײזלַא ןוא רָאמוה

 עקידלקַאװ ןייא טשינ ןוא ,ענעגייא ןוא עטנַאקַאב ןשיווצ

 ,טרעטנומעג ןוא טקיוװקעג ןרעו טגעלפ המשנ
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 -עלנעזרעּפ טרעלדַאנ עינומ

 -עפס ןטימ טנעמוקָאד רעכ

 ןיא לפמעטש ןשטייד ןלעיצ

 .(זי) "ףיוושז, :שיזיוצנַארפ

 ןכעלקריוורַאפ :עמונעג רע טָאה טעּפמיא ןוא ןערב טימ

 רעטײרּפשרַאפ ַא ןבירשעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ןגעוו סָאד

 -רערעטנוא רערענָאיצולָאװער רעד ןופ רעטלַאהרעטנוא ןוא

 טכידעג קילָאמַא ןַא רימ רַאפ טגיל סע .עסערּפ רעשיד

 סָאד טָאה עינומ יװ ןֹוא טגנילק סע קידתואיבנ יװ .סנייז

 רע סָאװ ,סָאד טָא ןבעל ןייז ןוא ךיז ףיוא ,טריפעגסיוא

 : טרעה טָא .ערעדנַא רַאפ טקידערּפעג .טָאה

 ןעמוקַאב טשינ גנוטייצ ןיימ טנייה בָאהיכ,

 העש ַא ,העש עבלַאה ַא טרַאוועג בָאהיכ

 ,אטשינ :רימ טרעפטנעעג רעגערטוזירב רעד טָאה'ס ןוא

 ,ןעמוקעג טשינ ,גנוטייצ ערענָאיצולָאװער ןיימ ,טזיב וד

 ריט ןייד ףיוא ןעגנעה רעסעלש טרעדנוה ןלָאז יז

 ,ריד ףיוא ןגיילפיורַא יז ןלָאז ןעלגיז טנזיוט ןוא

 ריּפַאּפ ןוא ןרעדָא ,טולב ,ןייז טױנ טעוװס ןמזלכ

 ,ןעמוטש טשינ טעװ ,עסערפ ןיימ ,לוק ןייד

 ,םוטעמוא ,ורּפָא ןָא ,ןקורד ,ןקורד ןלעװ רימ

 ,ןקעה ןוא רעדלעוו ,סמעדיוב ,סרעלעק ,סרעמַאק ןיא

 ."ןעמוקַאב ךיד רעדיוו ןעמ טעוו ,גנוטייצ רעזנוא ,ןגרָאמ ןוא

 ןגעו ןבירשעג קירוצ ןרָאי ליפ טימ עינומ טָאה יױזַא טָא

 עקַאט רע ןוא -- ןליוּפ ןיא עסערּפ רעשידרערעטנוא רעד

 רעשידרערעטנוא רעד טימ ןוטעג עבלעז סָאד טָאה ןיילַא

 ! ךיירקנַארפ ןיא עסערּפ

 ַאַא ,שממ ןענעקרעד טשינ ןוא םיא ףיוא ןקוק געלפ'כ

 ןגעוו ןגרָאז ,תילכתילעב ַאזַא ,ןרָאװעג שטנעמ רעשיטקַארּפ

 ןשיוט ,םירבח רַאפ ןטרַאק ,טניט .,ריּפַאּפ :ןטייקיניילק עלַא

 ןוא שיזיוצנַארּפ ןדער סַאג רעד ףיוא ,הריד ,ןעגנוציז יד

 רעזנוא ףיוא קיטכערּפ טייג ץלַא יו ,ןָאט ןשרעגנויליוו ַא טימ

 -יּפסנָאק יד ןריזילַאער ןעמונעג טָאה רע .עטענַאלּפ רענייש

 ןוא תובהלתה טימ ,ךעלרע קידנעטש יװ ןוא הרות:-עיצַאר

 .ףוס ןזיב

 -ַאלבָא ,ןעגנוציז עטרעגנעלרַאפ ענעגנוווצעג ייב ,לָאמטּפָא

 ,עמ .ןעמַאזוצ רעגנעל ןבילברַאפ רימ ןענעז ,סַאג רעד ףיוא סעוו

 ןיא ןַאד ןוא) טפנוקוצ רעטייוו רעד ןגעוו ןדערעצ ךיז טגעלפ

 ןגעוו ןעמולח קַאמשעג ןעמ טגעלפ טיוט ןופ קילבנָא ןכעלגעט

 -ליב עטסנעש יד ןלָאמ ןעמענ עינומ טגעלפ (ןגרָאמ ןקיטכיל

 טגעלפ עיזַאטנַאפ עצנַאג ןייז .ןגרָאמ ןקיזָאד םעד ןופ רעד

 ענייז ןופ םענייא ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ טָא .ןליּפשעצ ךיז

 : רעדיל עטצעל

 -יה טטיױב סָאװ -- טנַאה עקידרעגניפפניפ ריד ביול א,

 -ַאס רבדמ -- ריווַאלק טסליּפש ןוא ןענישַאמ טסיירד ,רעז

 טעוו ץייו ןוא -- דנַאל קידנעילב ַא ןרעװ טעװ ַארַאה

 8 -- ?ריביס ןופ סעגייט יד ףױא ןסקַאװ

 רע טגעלפ ןטכידעג ענייז ןיא ייס ,ןעלקיטרַא טנייז ןיא ייס
 טכיװעגכיילג ןקיטינ םעד ןטלַאה קידנעטש ךיז ןעימַאב
 ןייז ןוא :עטנעמ ןרַאפ עינָאפמיס רעשיאָארעה ןימ ַא ןשיוװצ
 ןבלעזמעד ןופ טייקידנעוװטיונ רעד ןוא טייז ןייא ןופ גנופַאש
 םעד ןוא טּפַאשלעזעג רעד ןעניד וצ שטנעמ ןשיטעטסעיַאמ
 : טביירש עינומ ןעוו ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ןבעל ןקיבײא
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 ַא ןוא -- ןטנעמעלע קיצניינ ןוא סקעז טימ טלעװ ַא;

 -םליפ עקיברַאפ א יו -- געמרַאפ רעזנוא זיא ּפָאק ןיא לכש

 ."געוו רעזדנוא לָאּפ וצ לָאּפ ןופ טײג -- עטנעל

 רעשירטנעצָאגע ןימ ַא ,ץלָאטש ןוא ןייש סָאד טגנילק

 : וצ רע טיג רעטעּפש ןעװ רעבָא .שטנעמ ןראפ היוללה

 טסלָאז ןוא -- רבק ןיימ ףיוא ןגָאז שידק ןייק טסלָאז וד,

 סָאװ ןבעל סָאז -- המששנ ןיימ ראפ ןדניצ טשינ טכיל ןייק

 רעד ףױא תילכת רעזדנוא זיא -- טרעמ ןוא ךיז טרעפכורפ

 -- ?דרע

 ,רענָאיצולָאװער ַא ןופ האוצ עגנערטש ַא ןיוש סָאד' זיא

 ףיוא עיסימ ןייז ,עבאגפיוא סנבעל ןייז ןיוש טסייוו רעכלעוו

 טָא .ןצענערג עריא ךיוא רעבָא ,טסעמראפ ריא ,טלעוו רעד

 םעד ןפירגַאב רעלעוטקעלעטניא ןא טָאה ךעלשטנעמ יױזַא

 ַא טרעמַאהעגסיוא םזינומָאק רעד טָאה ױזַא טָא -- םזינומָאק

 רעד ןופ ןלַאעדיא עקיטכיל יד ראפ רעגירק ןוא רעפמעק

 .טייהשטנעמ !

 -רַאפ יד זירַאּפ ןיא ןרָאװעג זיא רעגנע ןיא רעגנע ץלַא

 ףיוא ןוא ןדיי ףיוא ,ןטסינומָאק ףיוא ץענ ענעפרָאװ

 ,טרפב ןטסינומָאק עשידיי

 ןיא ךיז ןסירג וצ ,ךיז ןפערט וצ ןדיימסיוא ןיוש ןגעלפ רימ

 יד ,ךעלריטַאנ רעסיוא .ןגיוא וצ טדערעג ןבָאה ןגיוא רָאנ

 .טרעדָאפעג טָאה טעברא יד סָאװ ןעגנואעז ןוא סוװעדנַאר

 ןליפַא רעדָא ךָאװ ןיא לָאמניײא רָאנ ןעז ךיא געלפ ןעינומ

 עניימ ןיא ןעמוק געלפ'כ ןעוו רָאנ .ןכָאװ ייווצ ןיא לָאמנייא

 -ומ ןופ רוּפש יד ןעניפעג םוטעמוא ךיא געלפ ךעלזיירק

 ,גנַאלקּפָא רערעטנומ ַא ,טכיזרעביא-עסערּפ ַא : טעברַא סעינ

 -עטייה ןגעלפ ןשטנעמ ןוא ,ןשטייד ןגעוו ץיוו רענעגנולעג ַא

 ףרעוװו רעסעב טגעלפ גנומיטש יד ןוא ןרעװ רער

 זדנוא ךָאנ ךיז ןבָאה ףלעוו ןעוו ,געט ערעטצניפ ענעי ןיא

 ,עטגלָאפרַאפ ןופ ןבעל ַא טריפעג ןבָאה רימ ןוא טגָאיעג

 ןופ ןרעוװ ןסירעגסױרַא עטסעב יד ןגעלפ ךעלגעט-גָאט ןעוו

 -ערג ץלַא ןלַאפעג ןרעלדַאנ עינומ ףיוא ןענעז ,ןעייר ערעזדנוא

 ,ןטסַאל ערעס

 ! ןלאפעגניירא זיא עינומ זיב ןטלַאהעג סע טָאה ױזַא ןוא

 -ער רעד ייב רָאנ .ןלאפעגניירַא רע זיא רעקיטייז סלַא טשינ

 זיא רע ! שממ ןוא ט ק ע ר י ד .טעברַא רערענָאיצולָאװ

 -עג ַא ףיוא טעברַא רעקיטכיוו ןייז ןופ תוחילש ןיא ןעגנַאגעג
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 געט .עכעלטע ןעװעג זיא סָאד .סערדַא ןכעלרעפ
 טָאה ,טשינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא ןוא ,יַאמ ןטשרע ןרַאפ

 ןייג ןייז ןופ טייקטלעטשעגנייא רעד ןגעוו טנרָאװעג םיא ןעמ

 ? טלעטשענּפָא עינומ זיא סע ןעד ןעװ ךיז טָאה .וצניהַא

 םעד ןריפסיוא טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו ןַאד לעיצעּפס ןוא

 טרָאװ עכַאפניא סָאד ןעד זיא ? בוח ןרענָאיצולָאװער

 ַא ןופ םינָאניס ַא ןרָאװעג טשינ ?טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ,

 ? ךיז ןייז בירקמ ןקיניזטסוװַאב ןקילײה

 רעשילַאיטסעב רעד ןוא .ןעגנַאגעג זיא עינומ

 ןופ םענייא טנעה ענייז ןיא ןגָארקעגנײרַא טָאה

 ! ןיז עטסעב

 ןייז ןייז ןופ ןעמוקנָא זדנוא ןגעלפ תועידי ענעסירעגּפָא

 שידלעה-ליטש ןוא ןשינרעטַאמ ,ןרעהרַאפ יד ןופ ,הסיפת ןיא

 ןיא טונימ ןייא ןייק טלפייווצעג טשינ ןבָאה רימ .ךיז ןטלַאה

 ףמַאק ןייז זַא ,רעכיז ןעוװעג ןענעז רימ .גנוריפפיוא סעינומ

 ןעינומ זא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ .ףוס ןזיב ןריפ רע טעװ

 ץלַא רימ ןבָאה ךָאד רָאנ ,ןעזקירוצ טשינ ןיוש רימ ןלעוו

 טצירקעגנייא רימ ייב זיא לָאמַא רעדיו ןוא ! טּפָאהעג

 םענייא ,טנַארג דערפלַא טימ ווועדנאר ַא בָאה'כ : ןורכיז ןיא

 ַא ןעמוק קידנעטש טגעלפ רע .רעוט עשידרערעטנוא יד ןופ

 ןוא ןציוו ,סעיינ עטוג ,םזימיטּפָא טימ לופ רעקידלכיימש

 ןטרַאװ ךיא געלפ דלודעגמוא טימ .דייר עכעלטניירפ םתס

 ַא רע טמוק טָא ןוא ,גנוקיטומרעד ןייז ןוא םיא ףיוא

 ,טהגאדרַאפ קרַאטש ןוא טערַאמכעגנָא ,רעסַאלב

 ןעמ .קנַאדעג ַא ךרוד רימ טפיול --- "לַאפכרוד רעסיורג ַא;

 -חמ יד ליפ'כ ןוא ןדער טוװרּפ ןעמ .לסיבַא וצ ךיז טצעז

 ןעמ .ןגערפ וצ ארומ בָאה'כ .וושרעדנַא סעּפע ןענעז תיבש

 גערפ עמיטש רעטקיטשעג-בלַאה ַא טימ ןוא ךיז טנגעזעג

 : ךיא

 סעיינ עלעיצעּפס ןייק ָאטשינ;,

 : רימ וצ רעק ַא ךיז טינ ןוא ּפָא רע טקַאה ,"ןיינ,,

 ! "ןעינומ ןסָאשעג ןבָאה יז,

 ןפיוא ליטש ןציז ןבילבעג ןיב'כ .קעװַא זיא דערפלַא

 -- '! דניצַא רעוא ! עינומ רעמ  ָאטשינ .לקנעב-ןטרָאג

 -וק ןלעװ ערעדנַא -- רבוג םיא ןיב'כ .קנַאדעג ַא ךיז טעבנג

 .ןעמענ המקנ ןלעװ ןוא ןעמ

 ןוא שטנעמ וצ טָאג ןופ ןעמוקעג זיא רעלדַאנ לאומש

 .טייקיבײא רעד וצ קעװַא

 ערעזדנוא

 - שטייד

 בי. "עי 8 - .,,""ס עי ךא '-



 וטפירש סרעלדאנ עינומ זופ

 עמשטערק ןיא הנותח יד

 גנאזעג עטשרע סָאד

 ,סנטייצרַאפ ןליוּפ ןיא גהנמ ַא זיא ןעוועג

 ; ןיימ רעד לטרעוו םעד ןופ זיא סָאװ ,גהנמ ַא

 ,זיא טעמכ עדָאװעיאװ -- ךיז ייב ץישטכַאילש ַא;

 *! ןילַא רעזייק רעד זיא --- ףיוה ַא ןיא ץירּפ ַא

 ! טכַאמ רעשיצירּפ רעד וצ ןעוועג ץענערג ןייק

 ,טניוװעג רָאנ דרע ןייז ףיוא טָאה סָאװ ,ןדעי טימ

 ; טניױל ןוא ךיז טסולג םיא סָאװ ןוט רע טָאה טנעקעג

 ,טכַאנ ןוא גָאט דלעפ ןיא ןסייה ןטעברַא יצ

 .טכַאלש ןיא ןקיש ןוא רענלעז ַא ןכַאמ יצ

 ! ןײלַא רעזייק רעד זיא ףיוה ןיא ץירּפ רעד

 וח םעד ןריולרַאפ רעבָא רעצעמע טָאה

 : דניו ןוא םיא ייוו זיא --- ןגיוא סעצירּפ ןיא

 ,ןסילשרַאפ הסיפת ןיא ץירּפ רעד םיא געמ סע

 ןסיש ןוא םיא רעב ַא ןופ לעפ ַא ןוטנָא יצ

 ,טניה רַאפ ןפרַאװ סע ןוא שיילפ ןייז ןדיינש יצ

 רעטיג סעצירּפ רעצינעמערק ןכייר ןיא

 ,רַאדנערַא ןַא זיא ןסעזעג עמשטערק ןיא

 ,הטורּפ ןייק טשינ טזייל ןעמ ,הנוק ןייק טשינ טעז ןעמ

 רכש ןשירַאדנרַא ןלָאצ וצ טשינ טָאה רע

 .םישדח ןביז רַאפ ןבילבעג קידלוש ןוא

 ,עשר רעד ,ץירּפ רעד ןפור דלַאב םיא טקיש'ס

 הנעמ הנעט ןָא ןוא ,רעדניק טימ ןוא בייוו טימ

 .טקינייּפ ןוא יײז טגָאלש ןוא הטיפת ןיא ייז טסילשרַאפ

 ןגָאלש ןופ : ץירּפ רעד ךיז טרעלקַאב רעטעּפש טשרע
 ! שינייר ןייק וליפא ןבָאה טשינ ךָאד רע טעװ
 ,ןגָאװ םעד ןוא דרעפ יד ןענַאּפש וצ רע טלעפַאב
 .ענייז עקידלוש יד ןריפ ןיירַא טָאטש ןיא
 ,ףיױלעגנָא סיורג ַא טרעוו טָאטש ןיא ףכית ןיא
 תרשמ סצירּפ םעד טייטש קרַאמ םעד ןטימ ןיא
 טפיוק רעװ ! יעה,, : טיירש ןוא לקייּפ םעד ןיא טקיױּפ ןוא
 *! ! ץירּפ םענופ בוח םעד ,שינייר ן"ק רַאפ דיי םעד

 .! טָאטש עשידיי ַא ךָאד זיא ץינעמערק ןוא

 ,דָאר ןיא םלוע טייטש ןדיי רופ רעד םורַא

 : טזיילגרַאפ ןגיוא יד ןוא טצפיז ןעמ ןוא טצכערק ןעמ

 ,ןטייצ עקיטנייה ןיא סע טָאה רעוו ! שינייר ן"ק

 ! טזיילעג וליפא רָאנ ,טנידרַאפ ,טשינ טסעומש ןעמ

 שיטייל זיא הווצמ יד !םייובש ןוידּפ -- ָאד ןוא

 : טנערב שזַא רעצ רעד ,תונמחר סָאד סיורג ןוא

 ! טנעה עשייוג ןיא רעדניק ןוא בייוו ,דיי ַא

 : ןענייוו ךעלרעדניק יד ןוא רַאדנערַא רעד טגָאלק'ס

 *! םינמחר ינב ,סטפלעה ,יוא ! ןדיי ,טעװעטַאר ,יוא.

 ,םינּפ סנכעלטיא ןֹופ ןרערט יד ןעניר'ס ןוא

 ... רענייק טשינ ךיז טריר ןזיילסיוא ייז ןפלעה רָאנ

 -- דָאר ןיא עלַא ןופ רעקרַאטש טנייוו ענייא רָאנ

 ,טָאטש רעד ןופ ריבג םעד ייב טסניד ַא ,המותי ַא

 ליטש קעװַא טייג יז רָאנ ,שיפ ןפיוק טפרַאדַאב

 .לימ ןיא תרשמ ַא זיא סָאװ ,םותי םוצ

 השעמ יד םיא טלייצרעד ,םותי םעד וצ טמוק יז

 ,ןעור טשינ סע טזָאל ךימ ,לוונייז ,רעה, : וצ-טיג ןוא

 ,קיסיירד ךיוא טסָאה וד ןוא שינייר טרעדנוה בָאה ךיא

 .ןעימ ןיוש ןדיי ךיז ןלעוװ ןקירביא ןרַאפ

 ,ןעוטעג הווצמ ןייק ןבעל ןיא ןבָאה רימ

 "! םייובש ןוידּפ שטָאכ ןייז םייקמ רימָאל ָאט

 טעברַא ןייז ןופ טסנידרַאפ ןצנַאג םעד לוונייז טיג

 .קיברַאּפ סעצירּפ םוצ ןגָארט םיא עדייב ןוא

 ,תוכרב רעטנזיוט יד ןביײרשַאב ןעק רעוו

 ! ההּפשמ רעטיײרפַאב רעצנַאג רעד ןופ דיירפ יד

 : סָאבעלַאב-לימ רעד טרעלק ןופרעד שרעדנַא רָאנ

 ? סָאװ יצ ,תרשמ ןיימ ןרָאװעג עגושמ,, --

 "7! ךימ ןענעבנגַאב ןוא ןייג רע טעװ ךָאנרעד

 : ךיז ייב טכַארט ריבג םענופ בייוו סָאד טעכיוא ןוא

 "!טסַאל וצ ןלַאפ רימ יז טעװ ךָאנרעד ,המותי ַא., --

 -- -- -- .סַאג רעד ףיוא סױרַא ייז טביירט ןעמ --- עדייב ןוא

 גנַאזעג עטייווצ סָאד

 ",ןטילש ןטימ דרעפ יד ,עסקעלאוו ,ןענַאּפש טסעוװ,, --

 ןטירד םעד ןיוש גָאט םעד ,ןעד ןעמ ןעק יו ,יבר ,שטייט'ס,, ---

 ןטישרַאפ ,ןזָאלברַאפ ,ןטניוו יד ןעילוה'ס יװ
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 ! םידחּפ -- טלעװ עצנַאג יד סעכורעיווַאז-יינש טימ
 ,סנדאל יד רעביא זיב רעזייה יד ןעקניז סע
 . י . "ןרוּפש ןייק ןגעוו ןופ ,רכז ןייק רעדלעפ ןופ
 "!ןרָאפ רימ .עסקעלַאװ ,טשינ טדאש'ס,, --

 .ןענַארַאפ טשינ ךָאד זיא תוישק ןייק .אלימ ,ונ

 ףןענַאּפשוצנײא דרעפ יד טייג לַאטש ןיא עסקעלאוו

 : אירבח יד ךיוא ןיירַא געוו ןיא ךיז טיירג'ס

 װעיַאלָאקימ ןופ טמענ דוד 'ר רהוז םעד

 רעטניט ןטימ ןעּפ יד טמענ ףלָאװ 'ר סיציק ןוא

 רע טדניברַאפ רעסיורג רעד עליישטַאפ ןייז ןיא ןוא

 .הסוכ ַא ןוא ש"יי טימ לשעלפ ַא ,ךעקעל ַא

 ףיסומ ךָאנ רע זיא -- תבש יאצומ זיא'ס

 .יעסייה ךָאנ לגיק ןוא טנלָאשט ןופ םייריש

 .ןסייהעג ןעמ טָאה ױזַא ? סָאװצ

 ,ךיז קעװַא לטעטש סָאד רָאנ זיא םיוק ...ועסיו

 ,עסקעלַאװ סעצייל יד ןזָאלוצכָאנ ןיוש טסייוו

 ןקורַאפ ןגיוא יד רעביא זיב עמשטיק יד

 ןקור ןטימ דרעפ יד וצ ךיז ןעיירדסיוא ןוא

 : רעדנוװ ַא רָאנ עז ןוא . . . למירד ַא ןּפַאכ ןוא

 ,ןדנווושרַאפ ףכית טרעוװ עכורעיוװַאז-יינש יד

 םוטש ןוא קיאור ןוא ,הנבל יד ףיוא-טמוק'ס

 ,םורַא טייקטיירב עכעלטעג יד טגיל

 ! טכַאנ רעסייוו-יינש ןיא רעדלעפ עשילָאדָאּפ

 ? טכַארּפ רעייא ץנַאג ןעגניזסיוא ןעד ןעק רע ,יעה

 ןַאלעצרָאּפ ןופ ענעפילשעג יװ ,טקנַאלב ריא

 ןייש עקהנבל ךיז טסיג ךייא רעביא ןוא

 .י . עטָאלבעצ ןטפול ןיא ןרעטש יד ןעלקניפ'ס ןוא

 ,םעטָא רעיא שוק'כ ןוא תובחר רעייא ביל בָאה'כ

 עילַאװכ רעקיטסָארפ טימ םינּפ ןיימ ןיא טגָאלש סָאװ

 עילַאװנָאק טימ טקעמש ןוא ןּפיל יד ףיוא טנערב ןוא

 ...ןייוו רעקיזייא יװ ,ךיז טולב ןיימ ןיא טסיג ןוא

 ! טכַאנ רעסייוו-יינש ןיא רעדלעפ עשילָאדָאּפ

 .טכַאמעג רעטכיד ַא ךימ טָאה ריא

 ,ןגיוב ןסיוא לייפ ןפיול דרעפ יד ...ועסיו

 .ןגיולפעג ןוא טַאהעג לגילפ ןטלָאװ דרעפ יװ

 תואמוט ןוא ךעלזייה טימ ךעלפרעד ךרוד ןעילפ'ס

 עמוטש-ךיוה ןזיר ןופ תונחמ יװ ,רעדלעוו ןוא

 ןעמורב ַא ךיז טרעה'ס ןוא . . . ןצלעּפ ענעיינש ןיא

 לקנוט ןיא ךיז טעז'ס ןוא תויח עקירעגנוה ןופ

 .ןעלקניפ סָאװ ןגיוא עשיפלעוו ןופ הריצ ַא

 לגס םעד ךָאנ טקעמש ןוא רעדרעמ ַא ךרוד טפיול'ס

 לגענ ענעסקופ יד ןופ ןעיינש ןיא ןרוּפש ןופ

 םלוג םענענסָאס ַא ףיוא טכייל קידתודוס ןוא

 .םלוח רענרעבליז סהנבל רעד
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 ? ןעשעג ָאד רעמ רעד ןעד זיא סָאװ . . . םיצולּפ ןוא

 : -- ? ןעעז יז ףיקהב יצ ,ייז ןעמולה יצ

 טפלעה ַא זיב טישרַאפ סרעּפרעק ןגיל יינש ןיא

 ! ףלעװ טימ עדַאטס ַא ןעיָאװ ייז רעביא ןוא

 ךיז טקערשרעד עדַאטס יד ,ןטילש רעד ןָא טמוק'ס רָאנ

 ,עסקעלַאװ -- ןשטנעמ יד וצ ּפָארַא טגנירּפש . . . טפיול ןוא

 ןריורּפרַאפ ,טרעווילגרַאפ-טיוט ,ריר ןייק ,םעטָא ןייק

 ,ארומ רַאפ ןוא טלעק רַאפ ,רעגנוה ןופ

 ,עטכַאמשרַאפ יד טקעװ ןעמ ,טלסיירט ןעמ ,טרעטנומ ןעמ
 .עטכַאמרַאפ רעליימ ןיא ןפנָארב ןיירַא טפירט ןעמ
 ,םשה ךורב ,ףיוא ןגיוא יד ןענעפע ייז
 ,םעלק רעקיטסָארפ ןופ ןרעדָא יד ןרעוװ יירפ
 ,ןריר ךיז רבא ןַא ,ןעניר ןָא טבייה טולב סָאד
 ,תורירק סָאד ךעלסיב וצ טמערַאװרעד ןפנָארב רעד
 לגיק רעד ןוא טּפַאכרעד ךעקעל רעד המשנ יד
 .לגוסמ זיא ץרַאה סָאד ןקיווק וצ

 ,ןעמוקעג ןיוש ךיז וצ ןענעז יז ,ךעלדנע ןוא

 ןעמורב וצ ןָא טבייה סע ןוא ! דמ רעד טימ גנוי רעד

 ,דגיצ ַא ןגָאז ייז רסומ ליוו רע ,ףלָאװ 'ר

 ,דניז ערעייז ייז טפָארטשעג טָאה טָאג זַא

 : זמר ַא רעגניפ ןטימ םש לעב רעד םיא טיג

 ,"?תמא ןייק זיא דשח ַא ,לוולעוו ןיימ ,אקוד ואל,

 ."סעשטשירכ,, ענעדלָאג יו ,סנטייוונופ . . . ןרָאפ יז

 . . . ןעשטשילב ךעלרעטצנעפ-עמשטערק ייווצ

 גנַאזעגנ עטירד סָאד

 .םירָאמזעלק ןעמערַאװ ךיז ןוויוא םייב עמשטערק ןיא

 ןרָאפ הנותח ַא ףיוא טלָאװעג ןבָאה ייז

 ! טושּפ ךעלגעמ טשינ רעבָא זיא'ס . . . ץינעמערק ןייק

 ... תושפנ תנכס . . . סעכורעיװַאז . . . געוו ןייק

 ! השקשינ :בוט םש לעב רעד טכייל ךיז טלכיימשעצ

 ,אליממ לטב זיא ענעי הנותח יד

 - םילכ ערעייא טוג ,םירָאמזעלק ,טעיָארטס ריא

 ! אליעלו אליעל רָאנ טליּפש ןוא

 : ןטיירג הנותח ַא בוט םש לעב רעד טסייה'ס ןוא

 ןטײרּפשרעביא סייוו רעכעטשיט טימ ןשיט יד

 עלַא רעטכיילגנעה יד ןיא טכיל ןדניצנָא ןוא

 .הלכ-ןתח ןָאנבױא שיט םייב ןצעז ןוא

 טא ,יודוו טגָאז ןתח ןטימ ליינורעד דוד 'ר

 ,ךודש ןופ םיאנת יד ,הבותכ יד טביירש ףלָאװ 'ר

 םענייאניא ןוא . . . ריט יד טנפע ךיז םיצולּפ ןוא

 ,םינקז ןביז ןײרַא ןעמוק



 : טשוה זיא ןוא טסייה ןעמ סָאװ טוט רע ,רעמשטערק רעד

 : םישודח עלַא ןייז ספות טשינ רָאג ןעק רע

 ,םינצבק עטסָארּפ ייווצ ,סרעּפעלש ייווצ ןעמוק סע

 ,םינּפַא םיבנג ,לדיימ ַא טימ גנוי ַא

 תוחור עדלַא וצ ייז ,ךיז טיײטשרַאפ ,דלַאב רע טָאה

 ! סוחי ַאוַא יז ןענעז ָאד ןוא -- ןבירטרַאפ

 ,טלמיײרטשַאב ןוא טדרעבַאב ,ןדיי ךיז ןבָאה'ס ןוא

 -- -- -- ! טלמַאזרַאפ ךיז רָאג ייז דובכל

 ! ןישודיק רדסמ בוט םש לעב רעד זיא'ס ןוא

 ןושארה םדא םיא רַאפ טייטש סע ,ךיז טכַאד

 ,טייקנייר רעשינומדק ןיא ,בייוו ןייז הוח ןוא

 טייקנייש עשינדע-ןג זיא םורַא ןוא םורַא

 : טשטנעב קידנעגנילק טייקיטכרָאפ סיורג טימ רע ןוא

 "! שטנעמ םעד ןפַאשַאב טסָאה סָאװ ,טָאג ,ייז טביולעג;

 : טרעה לָאמ ןטשרע םוצ יװ טלעוװ יד רעטיצ ןיא

 "! דרע יד ןָא טליפ ןוא ךיז טרעמ ןוא טרעּפכורפ ןוא;

 -- אירבח יד טלַאש -- ! בוט לזמ ! בוט לזמ

 ! םייחל ,םידימלת -- ! ןיבר םעד םייחל

 ! םעיינ םעד גוז םעד ! םייחל ,םינתוחמ

 טיילפ יד ךיז טיצ'ס ןוא ןעלדיפ ךיז ןליּפשעצ

 -- ,טײלגַאב ןצַאט טימ ןעלבמיצ יד ןעגנילק סע

 ! דיירפ ַא --- הווצמ יד ,הווצמ ַא זיא דיירפ יד

 ,טנעה ןיא טעקסעילּפ ןעמ ,הדיקר ַא טייג סע
 ,טנעוו ןרעטיצ סע זַא ,ליד םעד ןיא טּפַאלק ןעמ
 טנערבעצ ךיז ץנַאט רעד ,ךיז גנַאזעג טרעקַאלפעצ

 .הכלמ-הולמ טיירג ןעמ ןידוקיר יד ךָאנ ןוא

 ;ןקלַאב םעד ןטלַאּפש ןוא ןדיירפ יד ןגייטש סע

 ! גנַאזעג סָאד טכיירג שזַא דובכה אסכ םוצ

 : קנַאשעג-השרד סָאד בוט םש לעב רעד טיג טציא

 "!ןריפ ךייא לָאז דרעפ יד טימ שטָאק סעצירּפ םעד, --

 ?,גנוריצ טימ לטסעק סעטיצירּפ רעד ביג ,ףלָאװ ,ךיא,, --

 -- דוד 'ר טגָאז -- ךיא ביג עמשטערק עקיזָאד יד, --

 *! דובכב הסנרּפ ןבָאה וצ

 !טלעפעג רימ סַאּפש רעד , - :רעמשטערק רעד ךיז טכַאלעצ
 *! טלעג טימ רעטסייט סעצירּפ םעד ביג ךיא ןוא
 םינקז ןביז יד . . . המכח ןייז ןופ טכַאל ןוא
 .םענייאניא ןדנווושרַאפ --- ןעמוקעג יװיױזַא
 : טעמוא טימ טרעפטנע רע ,ןיבר םעד טגערפ ףלָאװ 'ר
 ןעמוק רעייז וצ ןייז הכוז שטָאכ לָאז יאוולה, --
 : הזימרב אירבח יד טייטשרַאפ . . . "הריטּפ ןיימ

 ףיזיּפשוא יד -- ןעװעג ןענעז סָאד

 ,ןיבר ןטימ םיײהַא ןרָאפ ייז . . . ועסיו

 גנַאועג עטרעפ סָאד

 .ךעבענ ,ןביילב ןיילַא רָאנ קלָאּפרָאּפ עגנוי סָאד

 ,ןייש רעייז ןעוועג זיא קנַאשעג-השרד סָאד

 .ןייג ןזומ יז ןוא קידייל רעבָא טנעה יד

 ,דמעה סָאד -- ןסירעצ ,רעדיילק יד ךָאנ סַאנ שטָאכ

 .דמערפ-דליוו זיא געוו רעד ןוא ךיש ערעייז -- טקילפעצ

 ןעייג ןוא ןעייג ייז .ייז טביירטרַאפ רעמשטערק רעד

 ,ןעיינש ןוא רעדלעװ ךרוד ןוא ןייא-לָאט ןוא ףיוא-גרעב

 .דלַאװ ןיא ןצכערק ייז ןרעה קידנעיײג ןוא

 : דלַאב סע ןפערט ןוא ךָאנ לוק סָאד ןגלָאפ ייז

 ,םיא ןרעטנומרעד ייז . . . יינש ןיא טגיל שטנעמ ַא

 ,ןוז סעצירּפ םעד זיא רע זַא ,רע טלייצרעד

 ,רע טָאה ָאד טעשזדנָאלברַאפ ןוא דגַאי ףיוא ןעגנַאגעג

 עטָאלב רעקיּפמוז ןיא רע טקניז טכַאנ עצנַאג ַא

 עדייב םיא ןעמענ יז ןוא . . . סיורַא טשינ ןעק ןוא

 .םיא דיירפ טימ ץַאלַאּפ סעצירּפ םוצ ןריפ ןוא

 : רעמָאיעג ןוא ןייוועג זיא ףיוה סעצירּפ ןיא
 ! ןענופעג טשינ ןוז םעד ןוא גנַאל ױזַא טכוזעג
 ,רע םוהת ןיא זיא ּפָארַא ןעקנוזרַאפ . . . שרעדנַא טשינ
 .םענורב ַא ןיא ןיירַא יצ ,זייא סָאד ןטלָאּפשעג
 ! ןעמוקעגקירצ זיא רע ,החמש יד טרעװ סיורג טציא
 ,ןעמונעגמורַא םיא טָאה טנייוורַאפ הצירּפ יד
 ןוט וצ סָאװ טשינ סייוו ,ייז טקנַאדַאב ,ץירּפ רעד
 .ןוז ןייז טעװעטַארעג ןבָאה סָאװ טָא-יד טימ

 דרעפ יד טימ שטָאק יד ,םישובלמ ייז טיג רע

 רעמ ןיוש ןייג סופוצ ןפרַאד טשינ ןלָאז יז
 ,ןריפ וצ ייז שטָאק יד תרשמ ַא טיג ןוא

 ,גנוריצ טימ לטסעק ריא הצירּפ יד יז טקנעש סע
 ןבעג ייז טסייה ,רעטעװעטַארעג רעד ,ןוז רעד

 ,ןבענרעד ןעניוװ ןלָאז ייז ידכ ,עמשטערק יד

 ,הצורמ השקב סנוז םוצ טרעװ ץירּפ רעד
 .ײז טיג רע רעטסייט ןייז עמשטערק יד ןריפ וצ

 ןרָאװעג ףליה סטָאג טימ זיא קלָאּפרָאּפ עיינ סָאד

 ערה-ןיע ןייק טכערעגפיוא קילבנגיוא ןיא

 ,דובכב הסנרּפ טימ ,טלעג טימ ,גנוריצ טימ

 ,דוד 'רו באז 'ר ,בוט םש לעב תכרבכ

 ,טָאה טדערעג רעמשטערק רעד סָאװ דייר יד וליפאו

 ףטעּפש וצ רָאנ ןעװעג הנווכ ןייז זיא'ס שטָאכ

 רסומ ַא רעדעי ןענרעלּפָא ךיז לָאז ןופרעד

 ,זיא תוכז ריא קיליײה יװ ןוא סיורג יװ הוצמ ַא
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 ןַאמ רעד טלכיורטשעג טשינ טרעוו סע לָאמנייק ןוא טביולג סָאװ םעד ליוװ ןוא ,ןימאמה ירשאו

 ; .טנלע ןייז ןכערב טעוװ רשוי רעד זַא טסייוו סָאװ ,החטבה ןייז ןוא קידצ ןקילײה ןיא

 ןייז הכוז ךָאנ עלַא רימ ןלָאז ױזַא ,טביול ןוא םיא טקנַאד ,ןטשרעביוא םעד וצ טּפָאה ןוא

 .הלס ןמא ,המילש הלואג רעד וצ : ,הכרב יד ןרָאװעג םיוקמ םיא זיא'ס ןעוו

 (ןטייז 144 ,1933 עשרַאװ ,"עינָאפמיס -ט"שעב;, ךוב ןופ)

 ; .ןעמוקאב טשינ נתטייצ ןַײמ םניה בָאהכ

 ,ןעמוקַאב טשינ גנוטייצ ערענָאיצולָאװער ןיימ טנייה בָאה'כ

 העש ַא .העש עבלַאה ַא ,העש לטרעפ ַא טרַאװעג בָאה ךיא

 .ָאטשינ : רימ טרעפטנעעג רעגערטווירב רעד טָאה'ס ןוא

 .ןעמוקעג טשינ ,גנוטייצ ערענָאיצולָאװער ןיימ ,טסיב וד

 ,ןטַארַאפ טשינ ךימ טסָאה וד ,עטסעיירטעג ,סייוו ךיא . . . ָאטשינ

 רעשהאמצרַאווש ַא ,ןזיוועגנָא רעגניפ ַא ריד ףיוא טָאה סָאד

 .עשיאייצילָאּפ יד טסיופ יד טכַאמרַאפ ליומ קיטכעמ ןייד טָאה'ס ןוא

 .ןעמוקַאב טשינ גנוטייצ ערענָאיצולָאװער ןיימ טנייה בָאה'כ

 ריט ןייד ףיוא ןעגנעה רעסעלש ,ןעלגיז טרעדנוה ןלָאז יז
 ,ריד ףיוא ןגיילפיורַא ייז ןלָאז סיפנָאק טנזיוט ןוא
 -- ריּפַאּפ ןוא ןרעדָא ןוא טולב ,ןייז טיונ טעוו'ס ןמז לכ
 .ןעמוטש טשינ טעװ ,עסערּפ ערענָאיצולָאװער ןיימ ,לוק ןייד

 .םוטעמוא ורדּפָא ןָא ,ןקורד ,ןקורד ,ןקורד ןלעװ רימ

 ,סָאטקעה ,סָאטיל ,סאריפאש ,ןישַאמביירש ףיוא ,יירעקורד ןיא

 -- ןקעה ןוא סעלָאדָאטס ,רעדלעװ ,סמעדיוב ,סרעלעק ,סרעמַאק ןיא
 ! ןעמוקַאב ךיד רעדיװ ןעמ טעװ ,גנוטייצ רעזדנוא ,ןגרָאמ ןוא

 1934 ,זירַאּפ

 ןַאשודיבָאריב ןופ ווירב ַא

 ? "ןדלעה,, ןופ קיניישט ַא רעדיל ןיא וטסקַאה סָאװ ,טושּפ ןוא ָאד טסָארּפ ןטעברַא רימ

 : רעדלעפ ענעצייו עשיטעיווָאס יד סױרַא ןסייר רימ דלַאװרוא ןֹופ ןוא ּפמוז ןופ

 ; רָאטקַארט ןוא רעקַא ןופ רענייצ טימ יז ןייא רימ ןסייב ָאט ,עגייט יד רענייטש זיא

 ... !ןטקַאהעג ןיא דלַאװ ןיא ןקירבַאפ-לבעמ ןופ ןגעז יד ןעגניז סע יװ ,רעה

 ; טעליב-ָאניק ַא ןוא ,טעב ַא ןוא שיט ַא ןוא ,טעז רעד וצ טיורב ןיוש ןבָאה רימ

 ; טעװעגצָאס ףיוא זנוא ןקעוו סענעריס ,רענעה עשיטריוולָאק ןעיירק

 : לרענָאיּפ ןיילק ןיימ ןופ גנַאזעג עלעה סָאד ןרעיֹוא יד ןיא טגנילק רימ ןוא ביירש ךיא

 י . . ןרעה וצ ,רבח רעביל ,ריד ןופ עבלעזסָאד "?.. םזילַאיצָאס םעד ןעיוב רימ ,

 1935 ,זירַאּפ
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 עיצקַאדער ןיא

 יד ,סעיליל יד ןופ סַאג יד ,סעטסוק-ןזיור ןופ סַאג יד

 סָאד ,ןדַאקסַאק יד ןופ סַאג יד ,רעמייב-לדנַאמ יד ןופ סַאג

 םענורב ןכעלגינעק ןופ סַאג יד ,ךעלעבלעווש יד ןופ דלעפ

 -ציהעצ יד ןליּפשעצ ריד ןעק סָאד יװ -- ןכיילג רעייז ןוא

 -ערטָאנ ןופ טמולח סָאװ ,רעטכיד ןגנוי ַא ןופ עיזַאטנַאפ עט

 ! סַאנרַאּפנָאמ ןוא ןרַאװלוב יד ,םערוט-לפייא ןוא םַאד

 רעביא טסנעייל ןוא ןסַאג עקיזָאד יד ןיא רעבָא וטסמוק

 -גיימ ,ךעלדליש עָאלב ףיוא תויתוא עסייוו ,ןעמענ ענייש יד

 ןופ לציּפש-קזוח ַא. ,עטכישעג רעד ןופ עינָאריא זיא'ס וטס

 לסעג לָאמש ַא -- ןעילב ןפרַאד ןזיור יד וװ ,טרָאד .ץל ַא

 ןפמעד ןפיוה יד וװ ,ןרעיומ עקיכייב ,עטצרַאװשרַאּפ ןשיווצ

 עגנע יד ,ךעלעדניוו -רעדניק ןופ תוחיר עטרעיוזרַאפ ןיירַא

 -גייק יד ןוא ךעלסעפ-גנירעה ןופ קנַאטשעג ַא -- ךעלטיילק

 -פולג ןיא ןענָאמרעד סעשזולַאק עטנקורטעגסיוא טשינ לָאמ

 ןיא .ץכעלַאפּפָא ןוא טייקטכידעג רעייז טימ תבש ברע רעקס

 ןייק טשינ ךוז -- ןטייב-ןעמולב יד ןופ לסעג ןשיגַאזגיז םעד

 -ערָאפעצ ןוא רַאוטָארט ןלָאמש ןפיוא ןזָארג רעדָא ,ןטייווק

 ,עּפוק רעשיטניה ַא ףיוא ןפערט רעכיג טסעװ ,יײסָאש םענ

 טנַאװ רעד ןיא ןסָאגעגסיוא טָאה רוכיש ַא סָאװ ,לרינש ַא ףיוא

 -ָארט ַא ןיא רעדָא ,סיפ ענייד רעטנוא ךיז טלגנעלש סע ןוא

 ןופ הצע רעד טיול ,ךעלעמַאּפ טלייא סָאװ ,זיומ עקידעג

 ןופ ךָאל םעד ןיא ךיז ןשטילגוצניירַא ,סוטסוגיוא רעזייק

 -ַאלפ יד ןכוז טסעװ וד וװ ,טרָאד ןוא .עיצַאזילַאנַאק רעד

 טנעװו עטלײשעגּפָא ןפערט וטסעװ ,ךעלעבלעווש עקידנרעט

 טנקורט סָאװ ,שעװ ןשיוװצ ךעלמינּפ-רעדניק עכיילב ןוא

 :טירט ענייד ףיוא טכַא גייל !רעטצנעפ עטעטַאלרַאפ ןיא ךיז

 -עגּפָא ,ענעסירעגּפָא עפוק ַא ףיוא ןטערטפיורַא ךָאנ טסנעק

 ּפוס,, רעד ןופ רעיוט םייב ָאד ןגיל סָאװ ,רעלטעב ענעסילש

 יד קידנעגנילש ןוא קידנצַארק ךיז ,ןטרַאװ ןוא ?רעלוּפָאּפ

 ןסייוו-יינש ןוא לטנַאמ ןעָאלב ןיא עמַאד יד זיב ,ענילס

 ןסיז-קיטעטליוו ריא טימ ּפוז יד ןלייטסיוא טעװ לבייה

 ."ךיז טּפוטשעג טשינ רָאנ;

 .סעטסוק-ןזיור יד ןופ סַאג רעד ףיוא טניווועג טָאה עקשאי

 וצ טּפעלקעג ךיז עטָאלב עטעפ ַא ָאד טָאה געט-ןגער יד ןיא

 םעד רעדער עקידנרָאפכרוד רעטנוא ןופ טצירּפשַאב ,ךיש יד

 -ידלביא ןיא ָאד טָאה רעמוז .ץרַאה ןפיוא טגיילעג ךיז ,לטנַאמ

 םעד טסערפרַאפ טפול עקיביוטש-קיסייווש ַא טייקענשוד רעק

 .קיטיײװ-ּפָאק ןבעגעג ,סיױרַא טשינ ןוא ןיירַא טשינ ,םעטָא

 ןברַאטש ןשטנעמ טנזיוט טכַא וװ ,יד ןופ סנייא --- זיוה סָאד

 ןענַאטשעג זיא -- זָאלוקרעבוט ףיוא זירַאּפ ןיא ךעלרעי

 לרָאפ טלַא ןַא .ןייר קיסעמשינטלעהרַאפ ןעוועג ,גָאר ןיא

 -רַאק ַא ,מָאבעלַאב רעד סָאװ ,(רעטכעוו-זיוה) ןשזרעיסנָאק

 רענטרעג ןופ טָאטש רעד ,םַאדַא-ליא ןופ עיטנַאר רעזייב ,רעג

 קירוצ רָאי 40 טימ טצעזעגנײרַא ָאד טָאה ,סעשזַאילּפ ןוא

 !ףרעװ וצ ןפרָאװעגסױרַא ארומ רעקידנעטש ןיא ןטלַאהעג ןוא

 ץומש ןקידתורוד ןטימ טפמעקעג לגענ ןוא ןייצ טימ טָאה

 ןבירעג ,טנעו עקידנעלשירק ךיז יד טסייוועג ,גנוליופ ןוא

 םס טימ טּפָאטשרַאפ ,ּפערט יד ןופ רעטערב ענעכָארבעצ יד

 -ָאװעג-יירפ יד לבעווש טימ טרעכיורעגסיוא ,ןטסענ-זיימ יד

 ןייק .סעקנַאב ןטיוט ַא יװ ןפלָאהעג טָאה סע .תוריד ענער

 רעייז ןיופ סערושטש יד ןביירטרַאפ טנעקעג טשינ טָאה חוכ

 -עצ יד ןוא ןטניריבַאל יד ןופ ןצנַאװ יד ,דרערעטנוא-השורי

 ,ביוטש ןוא ץומש םעד ,טנעוװ יד ןופ לגיצ ןוא םייל עטליופ

 ,סעשטנערַאּפ יד ףיוא ,סערַאּפש יד ןיא ןכָארקעג ןענעז סָאװ

 רַאבעזמוא ,סעיצַאלַאטסניא ןופ ןטָארד ןוא ןטסייל יד ףיוא

 רָאּפ עזָאלרעדניק ,עטלַא סָאד ,סנקירעביא .רַאבגיזַאבמוא

 -סױרַא ,המחלמ יד טריפעג רָאי קיצרעפ טָאה סָאװ ,קלָאפ

 -צניפ ןיא ,טײצ-ורּפָא רעקיצניא רעד ,ןסע םייב טקוקעג

 -עּכשרַאפ רַאפ טכַאנ עדעי רעיוט םעד טנפעעג ,ףיוה ןרעט

 ,טלעג-רָאי-יינ ןטיול ןרָאטַאקָאל טצַאשעג ןוא טסעג עטקיט

 -נָא טָאה זיוה סָאד ןוא ףמַאק ןופ ןרעוװ דימ ןביוהעגנָא טָאה

 ףיוא םינכש ענייז וצ ןרעװ וצ רעכעלנע לָאמַאסָאװ ןביוהעג

 .סעטסוק-ןזיור יד ןופ סַאג רעד

 רע ןעוו :קילעפוצ ץנַאג ןלַאפעגנײרַא רעהַא זיא עקשָאי

 םעד טימרעד ןוא ינילק יֹר ףיוא לעטָאה ןייז ןזָאלרַאפ טָאה

 ענָאברָאס רעד ןיא ןרידוטש ןייז ןוא לַאטרַאװק ןשיניײטַאל

 -עג רעטנַאקַאב ַא םיא טָאה ,ןעלטימ-טלעג ןיא לגנַאמ סיוא

 לַאפוצ רעד .הריד רעקיליב רעיירפ ַא ןופ סערדַא םעד ןבעג

 -ַאב ןופ גנולטייקרַאפ יד :ץעזעג ַא ןופ טרפ ַא ןעוועג ָאד זיא

 טָאה טײקמערַא רעד ןופ עיצַאטיװַארג יד ןוא ןטפַאשטנַאק

 רעד ןופ בור םעד ןבילקעגפיונוצ ןסַאג ןימ ןקיזָאד םעד ןיא

 -עג טָאה טעמכ בוטש רעדעי ןיא .גנורעדנַאװנײא רעשידיי

 טּפַאלקעג טָאה ,רָאטָאמ ןשירטקעלע ַא טימ דָאר-יינ ַא טגעז

 -עּפעטש-רעדעל ַא רעדָא ,ןישַאמ-שזַאטָאקירט ַא רעגייז ַא יו

 -טכעלש ,עטרעצעגסיוא ןבָאה טעמכ בוטש רעדעי ןופ .ייר

 -עמ,, עסיורג יד וצ ןגָארטעג סרעינָאסַאפ עשידיי עטריזַאר

 -רַאװש ןיא רעינָאסַאוּפ רובָאפ ,עיטנַאס ,ריקובַא ןופ ?ןענָאז

 -לבַאימעדנע ,ןגוצנַא-רענעמ ,ןעלטנַאמ-ןעמַאד ,"ןטעלַאוט , עצ

 ,ןשַאט-רעדעל ,ןעלטנַאמ-קושטיוק ,ךעלזיוה-רעדניק ,רעדמעה

 -עג רעמ ןעמ זיא "ןָאזעס-טרָאמ,, ןיא .סרעטיווס ,ןטעקסַאק

 קיטילָאּפ טסעומשעג ,יט ןעקנורטעג ,סעפַאק יד ןיא ןסעז

 ףלעפעג הריד יד זיא ןעקשָאי .לטרעק ַא טּפַאכעגנײרַא ןוא

 ,ןסיורדניא דלַאב ןוא .ענעגייא ןשיוװצ שימייה ןעוועג זיא סע

 ץַאלפ ןפייא ןעוועג ןיוש רע זיא ,טירש עכעלטע קידנעײנּפָארַא

 טרָאד ,זירַאּפ ןופ ץרַאה ןיא ,עלטַאש רעדָא ,טַאר-טָאטש ןופ

 ,לּפמַאט ןקידלדנַאה ןוא ןקידנטעברַא ןופ ןטולב עטיור יד וו

 ןופ ןעמָארטש עָאלב יד טימ ךיז ןציירק ,ליוולעב ,ליטסַאב

 "זנַאש ,ןעמרעשז ןעס ,ירעלויט ,רווול ןקידסוסקול ,ןשירָאטסיה

 ...סיוא טשינ ךיז ןשימ רעבָא ,ןעמַאזוצ ךיז ןפערט ,יעזילע

 יװ רעמ טשיִנ ןייז רֶע טגעלפ םייה רעד ןיא ,סנקירעביא
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 ,ןעמוקעגמײהַא רע זיא טכַאנייב יירד .ןפָאלש םוצ טסַאג ַא
 ןוא עיצקַאדער ןיא טייז עטשרע יד טכַאמעג טָאה רע ביוא

 ,?טנווָא ןעיירפ,, ַא טַאהעג טָאה רע ןעוו ,רעירפ ךס ןייק טשינ
 -רַאפ רע טגעלפ ירפרעדניא .טַארעפער רעדָא ,גנוציז ַא ןופ

 רעטּפָא רעדָא ,ךוב ַא טעב ןיא ןענעייל ,ןקָאז רָאּפ ַא ןעוועריצ
 -- ךָאנרעד .ןעגנוטייצ קַאּפ ןטגנערבעגמיײהַא ןטכענ םעד --

 ןייק סיוא טשינ ןלעפ סע יצ ,יירעקורד ןיא קוק רעלענש ַא

 רע טָאה ,טלעפעגסיוא טָאה בור יפ לע .ןצעז םוצ "תורוש.,

 ןופ סעיינ *עװערַאּפ,, רָאּפ ַא ןטינשעגסיוא לענש רעד ףיוא
 -דַאװ םעד ףיוא ןסעצסקע :ןעגנוטייצ עשידיי עשידנעלסיוא יד

 ַא ,עניטסעלַאּפ ןיא ןסױטשנעמַאזוצ ,טעטיסרעווינוא רעוועש
 םייב .טַארקָאמעד רעקרָאי-וינ ַא ןופ עדער עכעלטניירפ-ןדיי
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 .די-בתכ סרעלדַאנ .מ ןופ עילימיסקַאפ

 -כרודַא ,ןגָאױצ טזומעג ךיז רע טָאה ןַארָאטסער ןיא גָאטימ

 יד ןעוועג זיא גָאטיײב 2 .טַאלב-ןגרָאמ ַא השעמ תעשב ןקוק

 -עד ,לקיטרַא עכעלגעט-גָאט סָאד ךָאנרעד ,גנוציז-עיצקַאדער

 רעכוזַאב ַא ןעמענפיוא ,ווירב ןענעייל ,ןטייקיניילק ,שזַאטרָאּפ

 יד ןטיירגוצ --- עיצקַאדער ןופ רַאטערקעס ןעוועג זיא רע --

 -יֵל יד ןופ שיור םייב ,רעזָאלמעטָא ןַא .קורד םוצ ןלַאירעטַאמ

 ןסעומש ,רעכוזַאב ןופ למוט ,רעמיצ ןקידתונכש ןיא ןּפיטָאנ

 ףיוא ןעגנַאגעג ּפָאק רעד ןיוש זיא טנוװָא ןיא .ןגעלָאק ןופ

 -ייז יד ןלעטשסיוא טפרַאדַאב ןבָאה רעצעז-טנאה יד :רעדער

 -ַאב ַא -- טרָאד ,ץרוק וצ ןעװעג לקיטרַא ןַא זיא ָאד ,ןעט

 יד ,תורוש טרעדָאפעג ןבָאה ןטסיּפיטָאניל יד .גנַאל וצ טכיר

 -בעטש ןענעז סעמַארגעלעט יד ;שטייב ַא יו טגָאיעג טָאה טייצ

 רעד ,ןלַאװ ןופ גָאט רעבלַאה ַא ,טקידנערַאּפ טשינ ןעוועג קיד
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 -טנעמַאלרַאּפ ןופ גנונעפערעד יד ,עדער ַא ןופ לייט רעטשרע

 דעד רַאפ גוצ םוצ ןקיטעּפשרַאפ טשינ רָאט גנוטייצ יד .גנוציז

 טעּפש טשרע .זירַאּפ רַאפ -- ןסובָאטיױוא יד וצ  ,ץניוװָארּפ

 ,טייז עטשרע יד ,עמרָאפ ענרעזייא עטצעל יד ןעוו ,טּכַאניײב

 ךיז ,טמעטָאעגּפָא רע טָאה ,יירעקורד רעד ןיא ּפָארַא זיא

 -רַא יד טימ ןעמַאזוצ ןשַאװעגּפָא ךיז,סייווש םעד טשיװעגּפָא

 -ַאק ןיא ןסעומש רעדָא ,ךָאש ַא ןליּפש טנעקעג ןוא ,רעטעב

 -עג ןענעז ױזַא טָא .סובָאטױא-טכַאנ ןופ העש רעד וצ זיב עפ

 -נעטש ,עשימַאניד ,םישדח יד ,ןכָאװ יד ,ןתעל-תעמ יד ןפָאל

 .עבלעזיד טשינ לָאמנייק ןוא עכעלנע קיד

 ןוטעג קילב ַא ,רעטצנעפ יד טלַארּפעגפיױא טָאה עקשָאי

 ןופ טפול עקיּפמעד יד וװ ,קָאטש ןט-6 ןופ ךיוה רעד ןיפ

 -יא ךיז טָאה ןגעקַאד ,ןענַאגרעד טשינ זיא לסעג ןקיצומש

 טנפעעג סנעמיוק עקיברַאפ-ילרעלכ ןוא רעכעד יד רעב

 בעוועג-ןגיווצ םעד ךרוד .וויטקעּפסרעּפ עשירעלָאמ ַא

 ַא טלײשעגסיױרַא סטכער ךיז טָאה רעמייב עטעקַאנ יד ןופ

 -רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,םערוט-לפייא ןופ ץיּפש רעטלּפענרַאפ

 ץַאלַאּפ-ץיטסוי ןופ ךעלטיה עכעלרעטלַאלטימ יד קידנטכא

 ןויסַאמ עטניורקעג יד ;ןכיילג סנייז טימ טדערעגפיונוצ ךיז

 -נַא סלַא .לייפ רעשיטָאג ,רעקנַאלש ןייז ןוא םַאד-ערטָאנ ןופ

 סעקשָאי רעבָא ,ןלַארטש-ןוז יד טנידעג לייוורעד ןבָאה סענעט

 וצ טשינ ןלעװ יצ טנכערעג ןיוש טָאה ּפָאק רעשירעינעשזניא

 -ייב ןשיװצ סענעטנַא עכעלקריוו ןופ ןטָארד יד ןייז רעווש

 .טלעוו רעד ןיא עיצַאטסדָאידַאר רעטסערג רעד רַאפ ןזיר עד

 טריזַאר ,לָאמניײק יװ ןייצ יד טבייר ,לענש ךיז טשַאװ רע

 סָאװ ,רעטסינימ םעד בילוצ ױזַא טשינ -- ךיז טצוּפ ,ךיז

 ןעק סע רעכלעוו טימ ,ןעקנוי בילוצ יװ ,ןעז דלַאב טעװ רע

 .ןפערט ךיז טעוװ רע ןייז

 -ליופ רעסיז רעד ןופ ןגָאזּפָא טזומעג ךיז רע טָאה סנטצעל

 -סקלָאפ ןטימ ןסקַאװעג זיא גנוטייצ יד ,גָאטימרַאפ ןופ טייק

 רעקינייוו ךיוא טָאה ןעמ .רעקיטַאּפמיס רעמ ןענווועג ,טנָארפ

 רעמ ,רענעײל רעמ טמוקַאב יז .ןפיוק וצ יז טַאהעג ארומ

 . רעביא ךיז טיצ עיצקַאדער יד .טַאמרָאפ ןרעסערג ַא ,ןטייז

 -רַא יד ךיוא רעבָא טסקַאװ סע ,לַאקָאל ןרעמעװקַאב ַא ןיא

 טָאה עקשָאי .עינַאּפש ןיא קעװַא רבח ַא זיא ָאד ןוא .טעב

 -הכולמ עשיזיוצנַארפ יד ןשיװצ עטעקנַא :עבַאגפיוא-ןרע ןַא

 טציא טריקַאטַא עסערּפ עטכער יד .רעדנעלסיוא ןגעוו רענעמ

 -ילבָאמנגעק ךיז טקיטיונ סע ןוא טינשּפָא-טנָארפ םעד ףיוא

 -עד עשיטַארקָאמעד יד ךיז ןלָאז ; גנוניימ עכעלטנפע יד ןריז

 -סױרַא רעלטסניק ,רעביירש ,ןרָאטַאנעס ,ןרָאטסינימ ,ןטַאטוּפ

 עשידיי יד טומ ןבעגוצ ךיוא טעװ סָאד .ןינע םעד ןיא ןגָאז

 רעייז ןדניברַאפ וצ ,טדמערפרַאפ ךיז ןליפ וצ טשינ ןסַאמ

 ןעצ טנייה ףיוא .קלָאפ ןשיזיוצנַארפ ןופ ףמַאק ןטימ לרוג

 טימ ,רעטסינימ ןלַאקידַאר ַא טימ וװעדנַאר ַא רע טָאה ירפ

 ַא ןופ ענובירט ַא רעטניה טנעקַאב ךיז טָאה רע וכלעוו

 א לענש ,רעטוּפ יװ ןרָאװעג ךייוו זיא רענעי וװ ,גניט

 ןיא קקידנבָאה ךָאנ רעבָא ,ןגָאזוצ ענייז ּפָאק ןופ קידנריל



 .עסַאמ רעד ןופ ןטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש יד ןרעיוא יד

 טרילפ םעד ךרוד טזָאל ,ןוטנָא ןטימ ךיז טלייא עקשָאי

 .רעטצנעפ ןקידרעביאנגעק ןיא עטנכש רעסַאזלע רעד טימ

 ןֹופ ךיז ןסיירפיוא סָאד רעבָא .ןקיטעּפשרַאפ טשינ רָאט רע

 -ַאה ןוא רעדילג יד ןיא טייקדימ ַא טימ טכערב ףָאלש ןפיט

 -יײוװּפָאק ןופ גָאזנָא ןַא טימ ףיילש רעטכער רעד ןיא טרעמ

 עכלעוו ,טפול עקידנגילירפ-ברע יד ןייא טמעטָא רע .קַיט

 -טרעג עטייוו יד ןופ ,ןייא ךיז רע טדער ,טגנערב טניוװ רעד

 ןפרַאש םעד רעדיוו םיצולּפ טליפרעד ןוא רעדלעפ ןוא רענ

 -גייא .גנול רעקניל רעד ןיא ,ןטכענ יװ רעבלעזרעד ,ךָאטש

 ליוו ,טסקַאװ ,קיטייו רעד ךיז טרילַאטסניא ,ןיירַא לָאמ

 טשינ דייר ןייק ןעק ןלעטש סעקנַאב ןופ וה .ןטערטּפָא טשינ

 -רַאפ טשינ יז ןעק רע .ףיורעד טייצ ןייק טשינ זיא'ס .ןייז

 רעד יװ ןעזעג טָאה רע ןעװ ,ןָא זייוודניק ןופ ךָאנ ןגָארט

 טלעטש ןוא ךעלרעייפ עָאלב ענייז טימ ייז טנערב רעשדלעפ

 יײז טמענ ןעמ ןעװ ,ךָאנרעד טצכערק סָאװ ,ןטַאט ןייז ייז

 טנָאמרעד רע .בייל ןטרעדורעצ ,םענעלָאװשעג ןופ ּפָארַא

 רעד,, ,עטאוו רעטיור ַא סעּפע ןופ ןסנָאנַא-גנוטייצ ללש ַא ךיז

 ! עימ ןַאט .ןצרעמש עלַא סיוא טנערב סָאװ ,ךיז טכַאד "לווייט

 טקור ,קייטּפַא ןַא ןיא לענש סע טפיוק רע (!ױזַא רעסעב זיא)

 לרעמעק ןָאפעלעט ַא ןיא דמעה ןרעטנוא רעטנורַא ךיז סע

 טייז ןיא ןכעטש סָאד ,סע טליק בױהנָא ןיא .עפַאק ַא ןיא

 -םיוא יד .ןעמַאלפ טימ יװ סע טָארב דלַאב ,רעקרַאטש טרעוו

 ןצענייא ,טעב ןיא ןגָארט סע ןסייה ךעלדליב טימ ןטפירש

 ָארטעמ ןיא (ףלַאּפרַאפ) יּפ ןַאט.טונימ רָאּפ ַא זיולב ןטלַאה

 .ןָא םיא ןקוק ןשטנעמ ,קיטייוװ רַאפ ןייצ יד רע טסייברַאפ

 -- זױה-רָאמרַאמ יינ ַא -- םוירעטסינימ ןופ רעיוט םייב

 טלקיוורַאפ קידװעמעש ךיז טָאה ןָאפ עטיור-סייוװ-ָאלב יד

 .פָא לסיבַא קיטייו רעד טזָאל ,גנַאטש רעד םורַא

 םיא טריפ זדלַאה םורַא דנַאב ןטימ "עיסיאוה,, רעד ןעוו

 -עט עלעה ,רעטצנעפ עטיירב -- רעמיצ-םַאנפיוא ןיא ןַײרַא

 ךיז רע טצעז -- ליטס רענרעדָאמ ,לבעמ-ושזַאקַא ,רעכיּפ

 -עטסינימ ןכיוה םעד ןגעק לעטָאפ םענירג ןפיט ןיא ןײרַא

 ןיא יװ טײקמערַאװ ַא עצײלּפ רעד ןיא טליפ ,שיט ןלעיר

 רעטרעװ יד לענש טביירשרַאפ רע .ןוויוא םייב,םייה רעד

 ענָאטָאנָאמ יד .טדער רע ןעמעװ טימ טשינ טעמכ טעז ןוא

 -ָאלבַאש ,ןטיירגעגוצ םעד טריטיצער רעטסינימ ןופ םיטש

 -טניײרפטסַאג ןופ דנַאל סָאד זיא ךיירקנַארפ,, :רעפטנע םענ

 -סיוא עמַאזטעברַא ,עטוג יד טכער-ליזַא ןביג רימ .טייקכעל

 .ןטנעמעלע עכעלדעש יד רַאפ ןטיה ךיז ןזומ רימ .רעדנעל
 יד ןיא ."..,ןפָאה רימ .ןזיוצנַארפ יד ןגוצרָאפַאב ןפרַאד רימ

 ...טכעטש'ס ןוא טמערַאװ סעצַײלּפ !
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 טעּפש ןעװעג ןיוש זיא סע שטָאכ ,גנוציז-עיצקַאדער יד -

 *ףעַׁש רעד .ןביוהעגנָא טָאהעג טשינכָאנ ךיז טָאה ,גָאטימכָאנ

 -ניא ןופ גנוטייצ יד טײרּפשעגסױא טָאה קַאשז רָאטקַאדער

 ןוא ןטיור ַא טימ טנכיײצעגנָא ןעוועג ןענעז סע וװ ,ירפרעד

 -עג ,ןלירב יד טשיוװעג ךיז ,ןרעלעפ יד טפיטשיילב ןעָאלב

 -רָאּפער ,לשרעה רעקידמינּפ-טיירב רעד .רעגייז ןפיוא טקוק

 ןופ ץיּפש םעד טכַארטַאב טָאה ?טייז רעזירַאּפ, ןופ רעט

 -עגּפָא טעמכ ןוא ןבירעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,ךוש ןטכער

 לענש רעד ףיוא טָאה ,עקרא רעקידרעבליזקעווק רעד .ןסיר

 -ןפַארגעלעט רעשידיי רעד ןופ תועידי עכעלטע טיירגעגוצ

 ,רעצעז-ןקירעגנוה-תורוש-ךָאנ קידנעטש ןרַאפ רוטנעגַא

 .ןײרַא זיא עקשָאי ןעוו ,ןעניקנאט טימ קיטייצכיילג קידנדער

 -נָא ,קַאשז טגָאז -- ןביוהנָא טנעקעג ןיוש טלָאװ ןעמ ---

 .ָאטשינ ךָאנ ןַאמרעה זיא -- ןלירב יד קידנעוט

 : .סעיליל רעצעלזַאווטצכירטס
 ד/ ןיש טי 8

 א יי ג

 דיא ,סנדװ/ת סז2 יד סאו זרע םצּפ ,|טראװ רצנע סא רָאטסק קרא

 י2 רדגא {אַּכ ַח ןוז ?גשא גת ולסננ דדֹּכ 98 סא ןוז ןאנמפסאֿבוו

 לנו 2 ס/וו* אחֹנ ן5 שי ןעײז ןְד:ײו סאנ וד .וצ "הל אפ אַל

 ניי קי .יהביזשו /ואששו /56 יהי ןיז סח3עהו גיד ןגזג יי .53

 ןיסס3 /ם2װ א סאה פג אט יצרלַעֹאא 00: -דיחנעז א) הדר כל 04 ישי

 (ג6נ4 סאה רכ ' .71670ט () שת: ע9א/7ו לצףאאה יחפ /* רדעדס רַאַּפ א

 א 006 607 ןןגאה םוגת , /69// גפ |= 072684 ריז 04 /יז ,,6:3 ײ

 - ..סעחק .ה ןופ (ועדנאפ

 אה וי : יז , רע, 2 וי יי םהא , 38 עו ןי- עי חס

 360 +/2)ףױס- א ס6אה 900 686 .20// יה רלפ ןוז ויי דסאפ 40 סיי ןפ

 די-בתכ סרעלדַאנ .מ ןופ עילימיסקַאפ

 -ַארעטיל רַאפ רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד ,ןַאמרעה רעטכיד

 ַא ּפָא טזָאלב ,ךעלעמַאּפ ןיירַא טמוק ןַאמָאר ןרַאפ ,טסנוק ,רוט

 טצעז ןוא זיוה ןיא שטיינק םעד טוג טכַאמ ,טוה ןופ עלעביוטש

 ןַא ןופ ור רעד טימ ,עקיאור ַא ןָא ךיז טביוה גנוציז יד .ךיז

 ךיז ןטלַאה טלָאװ טנזיוט ווו ,רָאטַאסנעדנָאק ןטקיטעזעגנָא

 טמענ רעדעי .טשינ ןעמ טעז טקנוּפ ןייק רעבָא ,ןייצ יד ייב

 -ַאב סעידַאלַאד :גנוטייצ רעד ןופ קיטירק רעד וצ טרָאװ ַא

 סע יװ ,טלעטשעגרָאפ זיא םולב ןָאעל רעימערּפ םייב ךוז

 רעטקיטעּפשרַאפ רעד ןגעװ ןיולב טלדנַאהעג ךיז טלָאװ

 רעכיז ןבָאה ייז תעב ,גנולעטשסיוא רעד ןופ גנונעפערעד

 רעד ןגעוו ,ףיוא טנייה טזייו ?עטינַאמוה,, יד יו ,סעומשעג

 ןגעו העידי יד טלעפ סע :עינַאּפש ןיא ץנעוורעטניא-טשינ

 סָאװ ,טוג זיא'ס ;ןעיטע-טנעס ייב עפָארטסַאטַאק-ןַאב רעד

 ןטנַאקַאב ןופ עדער רעד ץַאלּפ ליפיוזַא ןבעגעגּפָא טָאה ןעמ

 ןָאנבױא ןקורסױרַא טפרַאדַאב טשינ טָאה ןעמ רעבָא ,רעריפ

 -עיווָאס ןופ גנוביײרשַאב יד ;טעטילַאגעל ןופ םימעט בילוצ

 ףיוא טדייל גנולֶעטשסיוא-טלעוו רעד ףיוא ןָאיליװַאּפ ןשיט
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 רעד ןופ טכירַאב ןיא ;םיטרּפ קיניײװ ,?רוטַארעטיל,, ליפוצ

 -ָאק רעד ןופ ןעמענ יד ןלעפ גנולמַאזרַאפ-ךַאפ-עקשטנעה

 ..?ערעימערּפ-רוא , שידיי ףיוא ןגָאז ןעמ ןעק ;עיסימ

 -יב ,קיטפַאהבעל ,ףרַאש ךיז טלקיװטנַא עיסוקסיד יד

 סע ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עשיאייטרַאּפ יד טכַאװ סע .קיס

 סָאד ןענעייל ןגיוא רעטנזיוט זַא ,ןייזטסוװַאב סָאד טירב

 ךיז ןעיירפ רעצרעה רעטנזיוט ,ןטכַארט תוחומ טנזיוט ,טנייה

 ןביוט יד יװ ,עטזָאלעגסױרַא יד טָא טול ןרעיורט רעדָא

 -רָאפ סָאװ ,עװַאל רעד טָא טול ,תורוש עכעלפורקירוצמוא

 .סַאלק ַא ,רוד ַא ,טכיש ַא טרימ

 ףיױרַא טריפ ,טַײקטציּפשרַאפ יד קַאשז טעלגרַאפ ימ טימ

 טשיוװ עקשָאי .ןשירבח ַא ,געוו ןכיילג ַא ףיוא סעומש םעד

 -ַאמעגסיוא םיא טָאה גנונַאּפשכיױה יד ,סייווש םעד ּפֶא ךיז

 טייקידימ ַא רָאנ ,גנוכעטש יד טשינ רעמ טליפ רע .טרעט

 ןיוש רע טָאה סערּפמָאק-"לווייט,, םעד .ךרַאמ םוצ זיב ףיט

 ַא ,םָאר טימ ייט -- "ןגָארג;, ייווצ יד רעבָא ,ןוטעגסיוא

 רע .ןירַא ּפָאק ןיא םיא ןרָאפ --- גנוליקרַאפ ןגעק לטימ

 םייב רעבָא ,עטעקנַא יד ןריפ רעטייוו ןופ ןגָאזּפָא ךיז ליוו

 ךיוא זַא ,ליפיוזַא ָאד זיא'ס ,רע טעז ,טעברַא יד ןליײטרַאפ

 ךָאװ רעד ןופ ןקילברעביא :ןדָאלעגרעביא ןענעז ערעדנַא יד

 ןופ גָאטרָאי ןרַאפ טייז עלעיצעּפס ַא ,רעמונ-קיטנוז ןרַאפ

 ,טנַאװ-ןרַאנומָאק רעד וצ עיצַאטסעפינַאמ יד ,ןַאשזדיבָאריב

 -סיֹוא רעד ןופ ןשזַאטרָאּפער ,ןעגנולמַאזרַאפ עלַאקידניס

 .גנולעטש

, 

 -ירשרַאפ-שירפ ןוא ריּפַאּפ ןפיוא ןפָאלעג זיא רעדעפ יד

 רעבָא טָאה ןגיוא יד .טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה ךעלטייז ענעב

 שיט ןפיוא ןָאפעלעט רעטריקַאל-ץרַאװש רעד טריזיטָאנּפיה

 סָאד ןוט וצ םענ ַא טענגַאמ ַא יװ ןגיוצעג טָאה טנַאה יד ןוא

 ריפ ןוא תויתוא יירד ,לדער םייב יירד עכעלטע .לביירט

 ַא ,םיטש ַא ןוט רירביוו ַא טעו לביירט ןיא ןוא ןרעפיצ

 ןופ לעפ עצרַאװש יד יװ ,עקידלּפַאצ ַא ןוא עטַאלג-ןטעמַאס

 רעדנָאלב ַא ,ןָאט רעלעה ַא ,םיטש סעקנוי ,טנוה ןגנוי ַא

 ,טיוה רענעדיז ַא ףיוא לכיימש רעמערַאו ַא ,רָאה טיוש

 -= ןגיוא עקידנגָאז-תמא ,עָאלב יד רעטנוא ןיד סרעדנוזַאב

 7 .טגנילק ןָאפעלעט רעד .םינּפ סעקנוי

 ןַא ןבעגנײרַא טלָאװעג טלָאװ ךיא ?"רעטעברַא, רעד --

 ,..טביירש ...סנָאנַא

 ..רעמונ-ןָאפעלעט ,עיצַארטסינימדַא ןיא ךיז טדנעוו --
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 סע טביוה טנַאה יד ,לביירט סָאד קעװַא טגייל עקשָאי

 ייױעיירד רעגניפ יד ןוא ףיוא קירוצ

 ןופ םיטש ענעכָארקעצ-ךעלסיז יד רעדיוװ .טעשטרוב סע

 ,"ןָאדרַאּפ, ַא ּפָא טמורב עקשָאי "?טדער רעוװ,, :רָאטקעריד

 עכעלטע ןַיוש .ּפָא טקַאה ןוא "רעמונ ןיא תועט, ַא זיא'ס

 ,טרעפטנע יקסווָאקנימ רָאנ ,עקנוי טשינ ביוא ,ױזַא לָאמ

 רעכיז טעװ רָאטקעריד רעד .ןבעגסיוא טשינ ךיז רע ליוו

 ןטסַאּפ טשינ םיא טעװ סע ןוא ָאטשינ ויא עקנוי זַא ,ןגָאז

 ,לָאמ טייווצ ַא ןעגנילק וצ

 ַא ,טייקליק ַא טסקַאװ ןצרַאה ןיא .רעטייו טביירש רע

 עצנַאג עקנוי ןוא יקסווָאקנימ .ורמוא ןַא טּפַאלק ,טייקליוה

 -עגנָא עלַא רעבָא ,ןיוש טָארג רע ,תמא ,ןיילַא ,ןעמַאזוצ געט

 תוישעמ עטדעהעגנָא ,ןענַאמָאר עטנעיײלעגנָא ,ןעמליפ ענעעז

 ,לפייווצ ַא ליצקַאב ַא ,טפיג ערעטיב ַא טולב ןיא ןייא ןגיוז

 -יס ןיא םענעי טימ קעװַא טנװֶָא טנייה יז טעו רשפא ןוא

 ןופ רעמיצ ןיא םיא ןופ טציא יז טכַאל רשפא ןוא ?ַאמענ

 טנַאה יד ןוא רָאטָאמ ַא יװ טשיור ּפָאק ןיא ?רָאטקעריד ריא

 זומ רע ,ןײנ .טענגַאמ ַא ,לביירט םוצ רעטייו ןיוש טיצ

 סע סָאװ ,טוג ךָאנ .לטייז עטצעל סָאד ןקידנערַאפ רעירפ

 -נונעכייצרַאפ יד ןביירשוצרעביא ,ויוורעטניא ןַא זיולב זיא

 .לקיטרַא רעשיטַאמעלבָארּפ ַא סעּפע טשינ ,ןעג

 העוט ךיז זיא ,תויתוא יד ,ןרעפיצ יד רעדיוו טיירד רע

 ,טלַאק טרעפטנע יז .עקנוי .לָאמַאכָאנ טיירד ,שינעלייא ןיא

 סָאװ ,רעטלעטשעגנָא ןַא ןופ םיטש ַא .שיטַארקָארויב ,ןקורט

 -קעריד ןופ טייהנזעװנָא ןיא ןוט וצ לכיימש ַא ארומ טָאה

 רָאנ -- .ךעלנייוועג יו --- וװ .טוג -- ?טנװָא ןיינ ?ןעוװ .רָאט

 יצ ןעז ןעמ טעװ ,דניק רעיא טימ וצ טמוק -- !ךעלטקניּפ

 -צעל .ןעזרעדיוו םוצ .טלַאטשנַא ןיא ןעמענפיוא סע ןעק ןעמ

 ָאד זַא ,ןיקסווָאקנימ ןרַאנוצּפָא יירעפיטש ַא ,בָאגוצ רעט

 -רעד ,דניק םערָא ןייז ןביירשנייא ליוװ סָאװ ,עטַאט ַא טדער

 גיוא ןַא טימ קנווו רעקידנגָאזוצ-ץלַא ןַא יװ ,ןעקשָאי טיירפ

 .טפַאשלעזעג רעדמערפ ַא ןיא יורפ רעשימייה ַא ןופ

 קַאּפ ַא טגנערב רוטנעגַא-ָאידַאר רעד ןופ לגניי-קיש סָאד

 זיא'ס .דיל ַא קידנפייפ ,ייז טרעטעלב רע .סעמַארגעלעט

 ..ןסעיײנ עטוג עמַאס טימ גָאט ַא טפערט סע יװ ,ענדָאמ

 ןבירשעג ,ןַאמָאר ןטקידנערַאפ-טשינ ַא ןופ לטיּפַאק)

 -ער יד טרעדליש לטיּפַאק סָאד .עיצַאּפוקֶא רעד תעב

 ןיא .1937-1936 ןרָאי יד ןיא "עסערּפ עיינ,, עיצקַאד

 .(ןרעלדַאנ עינומ ןעמ טנעקרעד ןעקשָאי



 רעניפ י

 יקסלצ ט
 רדח ןיא טנרעלעג ,1909 ןיא ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 -?יףסקעט ַא יא ןטעברַא קעװַא גנוי רעײז ןוא

 ליפ .הנמלא רעד ,ןעמאמ רעד ןפלעהוצוצ קירבַאפ

 -עפָארּפ יד יב ןסרוק טנווַא יד טכוזַאב ,טנעיילעג

 טדעדנַאװעגסױא 1928 םורא .ןעניירַאפ עלענָאיס

 -ַאפ ןייק דנַאלשטייד ',עיקַאװָאלסָאכעשט רעד ךרוד

 ."קסאי , בולק-טרָאּפס ןיא דילגטימ רעוויטקַא .זיר

 דַאנַאיצַאנרטעניא רעד וצ טַאגעלעד -- 1936 ןיא

 טבײלברַאפ .ענַאלעצרַאב ןיא עדַאיּפמילֶא רעל

 ןגרָאמ,, ,"עסערפ .נ:, רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק סלַא

 ןיא ןטנָארפ עלַא טכוזַאב ."סעמע ,, ןוא ?טייהיירפ

 ףיױא, ןשזַאטרָאּפער ךוב ןייז ןענישרעד זיא 39

 ,1941 ןיא טריטרָאפעד ."עינַאּפשע ןופ ןטנָארפ יד

 . גוצ ןופ קידנעגנירפש ןעמוקעגמוא

 יקסלע ,ט - רעביירש-דשזאטראפער רעד

 ,עשראוו ןיא 1909 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יקסלע .ט לבייל

 -דנעה-לגייב א ,רעטומ א ייב ,סאג עלימ-עלָאמש רעד ףיוא

 זיא סע .ךיילג טשינ ךָאנ זיא טײקמערָא וצ טיײקמערָא .ןירעל

 טנעקעג ללכב ךיז טָאה שטנעמ ַא יוזא יװ ,רעדנווו ַא םתס

 ןעמוקעגסיורא רעבָא זיא רע ,תוקחד אזא ןיא ןעוועדָאהפיוא -

 נעטש ,ט ניי ה רעייז ןטלעז ןבעל ןשטנעמ יד ווו ,הביבס א ןופ

 ןגעוו ערעייז עלא ןוא ןגר ָא מ רעייז ףיוא ייז ןטראוו קיד 0

 .עמאזנייא ,עגנאל ןוא טקעדאב רענייטש טימ ,עקידמאז ןענעז

 ,לגנַארעג רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא ןיקסלע ןופ ןבעל סָאד

 -קנעכ וצ גנוטראוורעד ןופ :טפאשקנעב א ןוא טשינעכוז א

 רעלאער וצ םיורט ןופ ןוא םיורט וצ גנושיוטנא ןופ ,טפאש

 .טַאט

 :קידנכאל ,ןגָאז רימ וצ טפָא טגעלפ רע

 טרא סע .ךעלטניירפטסאג ןענעז ןראוולוב רעזיראּפ יד --

 .ןריצַאּפש ייז ףיוא טייג רעקידנגרָאמ ַא סָאװ ,טשינ ייז

 יד ןטלַאהכרוד רע טגעלפ תונשקע רעכעלרעדנווו ַא טימ

 .טיונ

 ייב ןטלאהאב ףיט רֶע טָאה ,זיראּפ ןיא ןרָאי עגנאל קידנבעל

 -רָאד יד סָאװ ,ןח ןרעדנוזאב רעוועשראוו םעד ןצראה ןיא ךיז -

 ןופ ןגערב יד ייב ןטרָאד ,ןבעגעגטימ םיא ןבָאה הביבס עקיִט -

 םיא ראפ ךיז טָאה ,טָאטש יד ךיז טקידנע סע וװ ,דנאל ןכאלפ

 ,לָאט םענופ ,ןטנָאזירָאה יד ןופ טייקרעיוהעגמוא יד טקעלּפטנא

 רע .ןטייקטייוו עכעלדנעמּוא יד ןיא זיב ךיז טיצ לסייוו יד וו

 רעד ןיא טעשזדנָאלברַאפ ןוא טכַאמעג טירט עטשרע יד טָאה

 יד :טסענ ןייז ןעזרעד סנטייוורעדנופ ןוא עגַארּפ טָאטשרָאפ

 -לגייבה ,סעטָאּפַאק ,רעדניק טימ טגיײלַאב ךעלסעג עלָאמש

 -ַאװ-זייא טימ ןדיי ,סנרעטיוקרַאפ-גנירעה ,ךעלדיימ ,רעלדנעה

 םיא טָאה סע .סעבָאב-רעקוצ טימ רעבייוו עטלַא ןוא רעס

 ןעגנוניווו יד ןופ טייקלקנוט יד ןגיוא יד רַאפ טלדניוושעג ךָאנ

 .ןוז ןָא ןוא קילג ןָא ,גנעגכרוד עגנע יד ןופ טכיל ןבירט ןיא

 ןעיו ,ןבעל ןייז ןייטשראפ ןעמונעג רע טָאה גָאט םענעי ןיא

 .קירב טייז רענעי ףיוא ,לסייוו יד רעבירא זיא רע

 ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,ןליוו א טימ רע זיא ןסקאוועגסיוא
 וצ טפַאשקנעב רעפיט ַא טימ ,טייקנביוהרעד וצ ,טייקנייש וצ

 .ןבעל רענעש ַא

 -רעדנווו א ןענופעג טָאה רוד ןייז ןופ לייט עטסערג טייוו יד

 טּפאזעגנייא ןבָאה ייז סָאװ ,עיזיו רעד ןשיווצ זעטניס ןכעל

 םיױא טייקכעלקריו רעטראה רעד ןוא ןלוש-טנוװָא יד ןיא

 -"דנעה-לגייב א םתס טשינ םיא ראפ זיא עמאמ עמערָא ןייז .ייז

 ןיא טָאה לבייל סָאװ ,ןדלעה יד ןופ ענייא טרעוו יז רָאנ ,ןירעל
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 טגעלפ רע סָאװ ,רעכיב יד ןיא ןענופעג ןרָאי עטסגניי ענייז

 ןעמיורט סיקסלע .ןיירא טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןענעייל

 :עטכישעג רעד ןופ ןלַאװק יד ןיא הקיני יד ןגיוצעג ןבָאה

 סָאד ,1848 ןיא ןדאקיראב יד ,עיליטסאב יד ןעמערוטש סָאד

 טָאה רע וו ,קירבאפ - שזאטָאקירט עטשרע יד ,1905 רָאי

 רע .גנולעטשרָאפ ןייז ןיא ךיז טסקַאװעצ ,ךַאפ ןייז טנרעלעג

 ,החּפשמ ַא ןופ דילג ַא ןיֹוש רעבָא ,ךַאװש ךָאנ ךיז טליפ

 .עיסימ עשירָאטסיה ַא ךיז ףיוא טָאה סָאװ

 -ןיול א ,גניטימ א :ןבעל ןכעלגעט ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלא

 -עד ַא ,עימעדָאקַא עכעלרעייפ ַא ,גנולמַאזראפ ַא ,קיירטש

 -ָאבמיס ,ןפיט ַא טימ ןכַאז ןענעז ץלא סָאד -- עיצַארטסנָאמ

 עטסקינייװניא ןַא ייז ןיא ןענַארַאפ זיא'ס ,טלַאהניא ןשיל

 .ןעמוק ףרַאד סָאװ ,ךַאז רעסיורג רעד וצ תוכיש

 לבייל ןעוו ,1926 ןיא סָאװ , טשינ רעדנוו ןייק זיא'ס

 -מילָא-טרָאּפס רעטמיראב רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה יקסלע

 רעד ןכָארבעגסיױא זיא סע ןוא ענָאלעצראב ןיא עדאיּפ

 טרעלקעג טשינ ןיוש רע טָאה ,עינאּפש ןיא גירק-רעגריב

 .געוו ןייז ןבילקעגסיוא לענש ןוא ןרָאפקירוצ ןגעוו

 יד ףיוא,, ןשזָאטרָאּפער סיקסלע ןענָאמרעד ָאד ליװ ךיא

 -רָאפ רעד ןופ גוצסיוא ןא ןעגנערב ןוא "עינאּפש ןופ ןטנָארּפ

 טוג יוזא טריזירעטקאראכ סָאװ ,שיק ןיוורע ןָאגע ןופ עדער

 .טנעדנָאּפסערָאק-סגירק ןגנוי םעד טָא

 ןשינעעשעג עשינאּפש יד ןבָאה 1936 געט-רעמוז יד ןיא,

 .ןעגנונפָאה ןוא גרָאז ,קערש טימ טלעוו יד טליפעגנָא

 יד ןופ סעמארגעלעט עטאווירּפ ןוא עלעיציפָא יד ןופ

 רעד ןגעוו דליב ַא ןפַאש וצ ךיז ןעוועג רעווש זיא ןעגנוטייצ

 ןופ ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרא ,ןטכיראב יד רָאנ .עגאל

 -סישאפ רעד ןופ רעבעגּפָא-טכיראב עטריזילאיצעּפס עקינייא

 טכעלגעמרעד ןבָאה עסערּפ רעשיטסישַאפיטנַא ןוא רעשיט

 ןופ ערעפסָאמטַא יד ןצַאשוצּפָא שיטילָאּפ ןוא ןסיוו וצ סעּפע

 -ייצ עשילגנע ייווצ .גירק-רעגריב ןקידנעלקיװטנַא-ךיז םעד

 ןייא ,טאלבנכָאװ שיזיוצנארפ ןייא ,עשיטעיווָאס ייווצ ,ןעגנוט

 -ידיי רעד ןיא טאלב א ךיוא ,ענדָאמ ןוא טַאלבנכָאװ שטייד

 -עג טָאה ,?עסערּפ עיינ,, יד ,גנוטייצ רעזירַאּפ ַא ,ךַארּפש רעש

 ,לַאירעטַאמ ַאזַא טרעוויל

 גנוטייצ רעשידיי רעקיזָאד רעד ןופ ןעלקיטרַא יד רעטנוא,

 -רעד .יקסלע .ט ןעמָאנ רעד ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא

 ,עּפמָאּפ םוש ןָא ,ןזַארפ ןָא ןבירשעג טָאה יקסלע רעקיזָאד

 -בַא רעד ןוא ,טושּפ רעייז ,ךעלכַאז ןבירשעג טָאה רע רעבָא

 ןעוועג זיא ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה רע ןכלעוו ,טקעי

 -בִא ןייז :שינעעשעג עשינַאּפש יד ןופ רעטסקיטכיװ רעד

 -עגסיוא ןעוװעג ןענעז סָאד .שטנעמ רעד ןעוועג זיא טקעי

 .ןטכירַאב עטנכייצ

 -עט ןיא טנָאקאב ךיז ךיא בָאה יקסלע ןקיזָאד םעד טימ ,

 יד ןעמונעגנייא ןבָאה רענַאקילבוּפער יד ןעוו ,םעדכָאנ לעור

 -נַארפ ןעוו ,רעסעב ךָאנ טנעקרעד םיא בָאה ךיא ןוא ,טָאטש

148 

 ןענעז סע ןוא טלקיװטנא ךיז טָאה עוויסנעפָא-רטנָאק סָאק

 םעד ןופ ןטכאלש עטסקיטולב ןוא עטסרעווש יד ןעמוקעגרָאפ

 ,גירק ןעמַאזיורג ןקיזָאד

 גנוטלאה רעשרעטילימ קינייװ א ןיא ,גוצנא-ליוויצ א ןיא

 רעטשרע רעד ןופ ןטַאדלָאס יד רַאפ ןענופעג ךיז רע טָאה

 טנכייצראפ סע ְךיִו ןוא יז טימ טדערעג טָאה רע .עיניל

 טכוזעג לכ-םדוק טָאה רע סָאװ סָאד .לכיב-ץיטָאנ ןייז ןיא

 -וצ םיא וצ טַאהעג ןבָאה עלַא .שטנעמ םעד :טנכייצרַאפ ןוא

 ,סַאלק רעייז ןופ שטנעמ ַא זיא רע ,זַא ,טליפעג ןבָאה ייז ,יורט

 יד .טיײקמערָא יד זיא גנומאטשּפָא ןייז .גנומאטשּפָא רעייז ןופ

 -לע יד ןופ סנייא זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ סַאג עלימ-עלָאמש
 טיײז רעטומ ןייז טעברַא טרָאד .עשרַאװ ןיא ךעלסעג עטסט

 ויא טרָאד .טיורב לקיטש ןפיוא ןענידראפ ֹוצ ידכ ,טנגוי ריא

 ןוא טייהדניק ןייז .ןרָאװעג ןריובעג קירוצ רָאי 29 טימ יקסלע

 רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןלַאפעגסיוא ןענעז טנגוי

 עטשרע  ענייז ןעוועג ןענעז גירק ןיא רעגנוה .המחלמ-טלעוו

 -ירבַאפ רעד ןעוװעג זיא רעיצרעד רעטייווצ רעד .רעיצרעד

 -רא-שזאטָאקירט טקירטשעג טָאה יקסלע ןכלעוו ראפ ,טנאק

 -סקעט יד ןופ ןיירַאפ רעד ןעוועג זיא רעטירד רעד .ןעלקיט

 -יֵל יד ןעוועג זיא ןירערעל עקידרעטעּפש ןייז .רעטעברַא-ליט

 -ַאיסעּפָארּפ םייב קעטָאילביב רעד ןופ טמענ רע .רוטארעט

 רע .רָאנ םיא טגרָאב ןעמ לפיוו ,רעכיב לפיוזא ןייראפ ןלענ

 וװ ,בוטש רעד ןיא לּפמעל-טּפַאנ ַא ןופ טכיל םייב טנעייל

 .טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב ,רעטומ ןייז ךיוא טּפָאלש סע

 -עג רעוועשראוו רעד ןופ רע טייג ,רָאי 20 טלא קידנעייז

 -ַאלטָאכעשט ךרוד טרעדנאוו רע .טלעוו רעד ןיא סיורא ָאט

 ,טיבעג-רור ןטצעזַאב םעד ךרוד ,דנַאלשטיײד ךרוד ,יײקַאװ

 ןייק ,גרובסארטש ןייק ץענערג רעשיזיוצנארפ רעד ךרוד

 םעד .יירעקירטש ייב טעברַא רע טניפעג זירַאּפ ןיא .זירַאּפ

 -אגעלעד-טרָאּפס א טימ ןרָאפעג רע זיא 1926 ילוי ןט7

 ןא ןעמוקרָאפ טפראדעג טָאה סע וװ ,ענָאלעצראב ןייק עיצ

 .עדַאיּפמילָא-סקלָאפ עלַאנָאיצַאנרעטניא

 -עג טָאה ןעמ .קידבוט-םוי ןוא טנאזָאּפמיא ןעוועג זיא ץלא,

 עצנַאג יד ךרוד טייג ױזַא טשינ רעבָא ...ןסַאג יד ןיא טצנַאט

 -יױפַאב ןריציפָא יד ןבָאה ןעניגַאב ןופ ןהעש יד ןיא .טכַאנ

 .סעמרַאזַאק יד ןזָאלרַאפ ןטַאדלָאס יד ןל

 סע .רעביור-טכאמ יד ןופ ןלאפרעביא ןָא ךיז ןבייה סע.

 -ָאנאק ,ןטאנארג-טנאה ,רעפראוונליוק גנאג ןיא ןזָאלעג ןרעוו

 .רעוועג ערעדנַא ןוא ןענ

 סקלָאּפ ןופ עינאּפש ןעיירפאב :ןליופאב טָאה לארענעג רעד,

 .םזיװעשלָאב ןופ דנַאל סָאד ןעװעטַאר ,טנָארפ

 -עז סָאװ ,עקיליוויירפ עלאנָאיצאנרעטניא עטשרע יד טימ

 ןעוועג זיא סָאד ,יקסלע טימ ךיוא טייג ,טנָארפ םוצ קעװַא ןענ

 ןופ ןזַאפ עלַא ."ןַאמלעט ,, ןעמָאנ ןפיוא עּפורג עטשרע יד

  גירק-רעגריב ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא סָאװ ,שטוּפ

 -סלע טָאה ,גירק-ץנעוורעטניא ןא ןיא גירק-רעגריב ןופ ןוא

' 
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 טָאה סָאװ ,תודע סלא ןוא רעפמעקטימ סלא טרעדלישעג יק

 ."ןעזעג ןיילא ץלא

 וטנארפ יד ףיוא
 עינאפש זופ

 טיפ ןייויע ןַא;:ע ןיפ טרָאוווַצאּפ

 רו -כ ר ע ט שי ע

 רואה עדינבורג דעט שנוטעדנדעעט

 וידַאפ / ַאטַא
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 רעפיט ןוא קיגארט ,םישעמ עסיורג ןופ טלעוו ערעכעה יד

 ןופ טייקנביוהרעד עקיטסייג יד ןעוועג זיא סָאד -- טייקנייש

 טָאה ןכאז עסיורג וצ טייקטנעָאנ עמיטניא עקיזָאד יד .ןיקסלע

 ןעמוקַאב טָאה רע .ליפעג-ךיא ןוויטיזָאּפ ַא ןפַאשעג םיא ייב

 ,םישעמ וצ ןטיירג רדסכ ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,ןייזטסווװַאב סָאד

 .ןֿפורַאב שירָאטסיה זיא ןעמ עכלעוו וצ

 -יירק-רעטעברַא יד ןיא יקסלע לבייל טשינ ןעד ןעק רעװ

 ןיא טליּפשעג ,"קסאי,, ןיא דילגטימ א ןעוועג זיא רע ? ןעז

 .סעיסרוקסקע עלַא ףיוא ןפערט םיא טגעלפ ןעמ ןוא "טַאיּפ,

 -ראה םוצ ןעמעלא טינ ןעוועג זיא ,רעכעלרעסיוא רעד ,לבייל

 ןעוועג טּפָא רע זיא ,רעכעלדניפמע רעייז א קידנעייז לייוו ,ןעצ

 ןזיירק עטנעָאנ ןיא לבייל .טלעוו-םורא רעד ףיוא טרעטיבראפ

 רעשירבח ,רעפיט א טימ רוחב רעקיצראה א ןעוועג זיא רעבָא

 -תמ ענעטלעז א ןעוועג זיא טייקטראצ ןייז .טייקנבעגעגרעביא

 םעד .ןבעל-טאווירּפ ןייז ןיא ןטילעג קראטש טָאה רע .הנ

 -ביא ראפרעד רשפא ןוא טנעקעג טשינ ךס ןייק ןבָאה ןיקסלע

 .טנעקעג טשינ םיא ןצנאג

 לזעלג ַא יב ןטנוװָא יד ןיא ןיקסלע ןעז טפרַאדַאב טָאה ןעמ

 ןופ גנומיטש רעקידבוט-םוי ַא ןיא קידנעמוקניירַא ,הקשמ

 -עּפש ןוא םינוגינ עשידיסח עטלא יד קידנעגניז ,תובהלתה

 ,ןעגנַאזעג-סקלָאפ ןוא ?לבָאד ָאסַאפ, עשינַאּפש יד -- רעט

 .ןבעל ץנאג א ףיוא המשנ ןייז טימ טפעהאב ךיז ןבָאה סָאװ

 -רעדניק ענייז ןרעדליש רע טגעלפ ןפוא ןקסערָאטיּפ 8 ףיוא

 ןוא וויטימירּפ ,עינַאּפש ןיא ןעגנובעלרעביא יד ןוא ןרָאי

 -דנאה עשיטסאטנאפ עטסנעש יד ןבעגרעביא ,ךעלמיטסקלָאפ

 .ןרעביוצרַאפ טגעלפ סָאװ ,גנול

 -- טירש ןשלאפ א טכאמעג זיא סע ןעוו טָאה לבייל ביוא

 טגעװ סטוג ןופ לָאש יד לייוו ,ןייז לחומ םיא סע ןעמ לָאז

 .סטכעלש ןופ לָאש יד רעבירא ליפ
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 ןטפירש סיקסלצ .ט וופ

 ןדלעה -- ןשטנעמ

 .1956 רעבמעצעד

 .סנבורג-ץוש יד ןיא םורא ךיא ךירק גָאט ןצנַאג םעד

 עטשרעדָאפ יד רעביא םורא ךימ טריפ ןזיוּפ ןופ קאילָאּפ א

 .ָאּפמַאק לעד ַאטַאק ןופ קראּפ םעד רעביא ןעייג רימ .סעיניל

 דרע יד .סיירעביא ןָא טרעייפ עירעליטרא עשינַאקילבוּפער יד

 .ךיז טלסיירט

 ךיז ןשטילג ןוא לגרעב ַא רעבירא געוו ןפיוא ןעגנירּפש רימ

 םעניילק ןטייווצ םוצ ןעמ טכירק ןענַאד ןופ .לָאט ַא ןיא ּפָארַא

 עדַאקירַאב ַא רעטנוא .ןטסָאּפרָאפ ַא ךיז טניפעג סע וװ ,לגרעב

 .ןסיש ןוא ןשטנעמ ןגיל דמאז ןוא רענייטש ןופ

 ףניפ ףיוא ןדער ןעמ טרעה רעפרַאװ-ןענימ םעניילק ַא ייב

 -יױּפ ןוא שינעילַאטיא ,שיזיוצנארפ ,שילגנע ,שטייד : ןכַארּפש

 .שיל

 ןלעטש ףרַאד ןעמ זא ,ןטלַאה רעדנעלגנע יד טימ ןשטייד יד

 ,ןעניימ רענעילַאטיא יד טימ ןזיוצנארפ יד ןוא יועכעה עפול יד

 רעד ןיא ןָא ךיז ןסילש ןקאילָאּפ יד .ןזָאלּפָארא יז ףראד ןעמ זא

 . . . ןגיז יז ןוא גנוניימ רעשילגנע-שטייד
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 ! דירדַאמ ייב ןעײשנַארט יד ןיא ?עסערּפ עיינ,, י

 ןשטייד ןופ ןדיי ןעמוק סע .לענש ךיז טיירּפשראפ העידי יד

 -נַארפ ,עשיגלעב ,עשינַאקלַאב ןופ ןדיי ןעמוק סע : ןָאילַאטַאב

 -רעד וצ ָאד זיא ליפיוזַא --- ןעגנולייטּפָא עשירַאגנוא ,עשיזיוצ

 טייצ טציא ןעמ טמענ יװ רעבָא !טבעלעגרעביא ליפיוזא ,ןלייצ

 טקייוו ץלא ןעוו ,טיוט טימ ָאד טמעטָא םורא ץלא ןעוו ,וצרעד

 טשינ זיא םוניהיג סָאד ,טסייר ןוא ,טצַאלּפ סע --- רעייפ ןיא ךיז

 .רעכעלקערש

 ייב ןטכַאלש יד; ךיז טפור סָאװ ,ייּפָאּפע רעד ןיא רעבָא

 ןעמ ,םור ןוא דובכ טימ ןרעוו טנָאמרעד ייז ןלעוװ ,"דירדַאמ

 . . . ןסעגראפ ןענעק טשינ יז ןיא טעוו

4 

 יד ןלאפעג ןיוש ןענעז סע .עטסעב יד ןלאפעג ןיוש ןענעז סע

 טייהיירפ ןופ ןטַאדלָאס רעבָא .דירדַאמ ראפ ָאד טָא .עטסרעייט

 . . . קרַאטש ןענעז רעצרעה עשיטאדלָאס .טשינ ןענייוו

 ןבעל ןענעז סָאװ ,יד ראפ רַאמשָאק ַא -- ?זיוה עסייוו,, סָאד

 .עטסביל יד ןופ ךס א ראפ רבק א -- ןבילבעג

 "ומָאק ָא .לֵסיִרב ןופ רעטסוש רעשידיי ַא .ןייטשלזניא ןָאעל
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 -ראפ ןופ טדימשעגסיוא רעטקַארַאכ ַא .לָאטש ןופ ןליוו ַא .טסינ

 - קידנעטש -= טייקלדייא טימ לופ ץרַאה ַא .ןדייל ןוא ןעגנוגלָאפ

 .ערעדנא ראפ ךיז ןייז וצ בירקמ טיירג

 וו / -ןישַאמ רעֶד ןופ טאגעלעד רעשיטילָאּפ ןעוועג זיא ןָאעל

 --עג ןדעי ןיא .ןָאילַאטַאב-יקסווָארבמָאד ןיא ,עינַאּפמַאק-רעוועג

 רעטנוא ןופ יװ ,ןסקאוועגסיוא ןָאעל זיא טנעמָאמ ןכעלרעפ

 ֹו ,םירבח ענייז טצישַאב ןוא ןישַאמ ןייז טימ ,דרע רעד

 . ןופ טלגנירעגמורא ןעוועג זיא עינאּפמַאק עטייזוצ יד ןעוו

 - טימ םיוב א רעטנוא ןטלַאהַאב ןעוועג ןָאעל זיא רענאקָארַאמ

 1 -רעד רע טָאה ,טרעדנוה ןגעק רענייא ןוא רעוועג-ןישַאמ ןייז

 - סאנוש ןופ דיז ןעיצוצקירוצ עינַאּפמַאק עטייווצ יד טכעלגעמ

 / :ףייה
 ו ןוא ןשטנעמ ןשיווצ ,טכעפעג ַא רָאפ טמוק "זיוה ןסייוו,, ןיא

 - עשיטסישאפ .ןייטשלעזניא ןָאעל ךיוא ךיז טניפעג טרָאד .טיוט

 6 ,ןטייז עלא ןופ זיוה סָאד טלגנירעגמורא ןבָאה ןקנַאט

 : .רעייפ ןרעטנוא ךיילג טפיול ןעמ !קינאּפ --

  טשינ ךיז טיצ רענייק -- ןָאעל סיוא טיירש -- ! טייטש --

 : : ָ! קירוצ

 . .ןפיולטנַא וצ ןענַאװ ךרוד ָאטשינ ,ןעמאלפ ןיא זיא זיוה סָאד

 / ןייא רָאנ ןבָאה קינייװעניא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןשטנעמ יד
 ו .טיוט םעד -- ןטרַאוװרעד וצ ךַאז

 . "יא ָאד ןבעל רימ סָאװ ןסיוורעד טלעוו יד ךיז טעוװ יצ --

 / -עג סָאװ ,רעיוויר ריציפָא רעשיזיוצנארפ רעד טגערפ -- ? רעב

 ,טנָארפ ןפיוא לָאמ עטשרע סָאד ךיז טניפ

 ילב לקיטש א .טגערפעג טשינ רעמ ךיז טָאה רעיוויר

 .ןעמָאנ ַא ןבילבעג זיולב זיא ןרעיוויר ןופ .ּפָאק ןיא לכעל ןיילק

 .טניירפ ןוא עטנעָאנ ייב ,רערעייט ַא ןעמָאנ ַא

 רעביא ָאד ןבעל רימ סָאװ ,ןסיוורעד טלעוו יד ךיז טעװ יצ

 == טלעװ רעד ןיא ץלא יו רעמאזיורג .עגארפ עמאזיורג ַא

 .טיוט רעד יוװ

 .ךָאנ ןעק יצ .טלעוו רעד ראפ ךָאד ןברַאטש ןשטנעמ יד לייוו

 לָאז ןברַאטש יז רעכלעוו ראפ ,טלעוו יד זא ,רעכעלקערש ןייז

 ? ןברַאטש יז יוזא יװ ,ןסיוו טשינ

 ביל ןבָאה "זיוה ןסייוו,, ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןשטנעמ יד

 ! ןברַאטש טשינ ןליוו יז .רעדניק ןוא ךעלדיימ

 יי .זיוה ןיא ןעגנירדניירַא ןוװרּפ רעייגסופ רענַאקָארַאמ יד

 4 .ןגיטש יד ףיוא ןגייטש .רעטרַאּפ ןיא ןיוש ןענעז

 1 .רעטַייװ טשינ ןעייג ייז .טולב טסָאק לּפַאטש רעדעי ! טלַאה

 1 .-ַאקיראבראפ סָאד טריזינַאגרָא .רענעלּפ ןכַאמ טווורּפ ןָאעל

 סָאד טשעל .ןטייווצ ןפיוא קָאטש ןייא ןופ טפיול .ךיז ןריד

 ו

 2 א

 לצ

 += טייער
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 םורא דלַאב טּפַאכ ןוא טגייטש ןוא ץלא טגייטש סָאװ ,ּרעייפ

 .ערעכַאװש יד טרישזארוק ,טקיטומ ןָאעל .זיוה עצנַאג סָאד

 ןציז ,16 רשפא ןוא ,טלַא רָאי 17 םיוק ,רענָאלַאטַאק עגנוי

 -וק רע לָאז : ןבעגעגפיוא ץלא -- קיניזנאוו ,קיטנעהּפָא ןיוש

 . . . ןזיילסוא זנוא ןוא טיוט רעד -- ןעמוק רעלענש סָאװ ןעמ

 ,רעטנוא טשינ ךיז טיג ןָאעל ,ןייג

 : ןטסישאפ יד וצ טיירש ןוא קעצַאװ טייטש רעטצנעפ םייב

 ערעזדנוא ראפ ןלָאצאב רעייט טעװ ריא !ןיז עשיטניה --= |

 ! סנבעל -
 -ייא טלאפ סע ןוא טוג טליצ קעצאוו .רעייט ןלָאצַאב יז ,ָאי

 ןטלַאהעג טָאה רע .טלאפ קעצאוו ךיוא רעבָא .ןטייווצ ןבעל רענ -

 .טלָאצַאב רעייט ןבָאה ייז : טרָאװ

 -רענוד ןופ טָארד ןכרוד ךיז ןזָאלּפָארא :ןאלּפ א טכאמ ןָאעל =

 .רעציש |
 טפרַאװ רעטייווצ רעד .רעטשרע רעד ּפָארַא טגנירּפש סע :

 -- ןָאעל .רעטייווצ רעד ּפָארַא ךיז טזָאל סע .ןסקיב יד ךָאנ 0

 טשינ ךיז ןריר רענָאלַאטַאק יד .רעטרעפ ַא ןוא רעטירד רעד -

 ןעמ טעװ ןעשעג זיא ייז טימ סָאװ ,ןבילבעג ןענעז ייז ,טרָא ןופ

 ןוא רענַאקָארַאמ ןציז ןטנוא .ןסיוורעד טשינ לָאמניײק ןיוש ךיז -

 -= ןרעוװ טנערברַאפ ןביוא ןיוש ןלעװ ייז --- קאינָאק ןעקנירט -

 ןלייט ןוא ןעגנורּפשעגּפָארַא ןיוש ןענעז ריפ יד .ךיז ייז ןטכַארט -

 ' .ייווצ וצ ןייא ךיז |

 רענייק -- ? עקירעזדנוא ךיז ןעניפעג טייז רעּכלעװ ןִיא יו

 .טשינ טסייוו -
 א ךיז ןגָאלשכרודא ןעייײג ייז ,אנוש רעד זיא םורא ןוא םורא .

 ? טייז רעכלעוו ףיוא רעבָא .געוו

 ןעמּוקעגנָא ןענעז ייווצ .טסיש ןעמ .ןעזרעד טָאה אנוש רעד

 .םירבח ערעייז וצ

 -וקעגקירוצ טשינ לָאמנײק רעמ ןיוש זיא ןייטשלזניא ןָאעל

 .ייווצ עטשרע יד ןשיוצ ןבילבעג זיא רע .ןעמ -

 עכלעוו ראפ ,טלעוו יד .טסווורעד ךיז טָאה טלעוו יד רעבָא

 -ניא ןָאעל -- רעטעברַא-רעטסוש רעשידיי ,ןלאפעג טסיב וד -

 .ןייטשלעז

/ 0 

 .ןעוועג טלַא רע זיא רָאי 7

 רָאי 6 ףיוא לייטרוא ןַא טַאהעג ןיוש רע טָאה רָאי 15 וצ

 ןייז בילוצ .ןליוּפ ןיא טייקיטעט עשיטסינומָאק ראפ הסיפת

 טגײלעגּפָא ,לייטרוא םעד ןרפסיוא סָאד זיא טייקירעירעדנימ

 טָאה סָאװ ,סעצָארּפ ןטייווצ א ראפ .רָאי יירד ףיוא ןרָאװעג

 ,זירַאּפ ןייק ןפָאלטנַא רע זיא ,ליפ ױזַא טָארדעג ךיוא םיא :

 ןיא ןעוועג רעקוצ םייח רעקירעי-17 רעד זיא שדוח ַא םיוק = -

 טנגוי רעטעברא) "קיא,, ןיא םירבח ענייז ןופ עּפורג א זיראּפ-

 טָאה רע .עינַאּפש ןייק ןרָאפ וצ ךיז ןטיירג (זיראּפ ןיא בולק

 יװ טלא טשינ רעמ רעבָא ךָאד זיא רע .ןעורנייא טנעקעג טשינ

 ראפ .20 יד רעבירא ןיוש זיא רע זא ,ןגָאז רע טעװ ,ונ ! רָאי 7

 ןוא ןסקַאװרעד גונעג ןעוועג ןיוש רע זיא תוסיפת עשיליוּפ יד

 ! ? טשינ ךָאנ עינַאּפש רַאפ

 ןיוש זיא רע זא ,טגָאזעג טָאה םייח .ןעוועג עקַאט זיא יױזַא

 .טביולגעג םיא ןעמ טָאה ,ךיוא רע זיא ךיוה ,20 יד רעביא

 ַאנָאזַארַאט ןיא ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה ,גָאט ַא םענייא ןיא

 ןשיווצ .דירדַאמ ןופ טנָארפ םוצ טקישעג ייז ןוא עקיליוויירפ 0

 .(לימע) רעקוצ םייח ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ייז

 -יא יד טימ ןעמַאזוצ םיא ןעמ טָאה דירדַאמ ןופ טנָארפ ןפיוא

 -עג טסיירד טָאה םייה .עיציזָאּפ ַא ןעמענראפ טקישעג עקירעב

 יד טומ ןבעגעגוצ ןוא טרָא םענעזיוועגנָא םוצ סיורָאפ טנַאּפש

 .ערעדנַא

 ןבָאה יז .דלעפ ןעיירפ ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה עיציזָאּפ יד

 רעד ןיא ןבָאה ןטסישאפ יד .סעּפָאקָא ןבָארג ןיילַא טזומעג ךיז

 םייח .יירעסיש ַא טנפעעג ןוא ןעלבַארג סָאד טרעהרעד טכַאנ

 ןיא ןפָארטעג םיא טָאה סמערַאװ ַא סעּפע יו טליפרעד טָאה

 : םירבח ענייז וצ ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ןוא טייז רעד

 ! טּפַאכעג בָאה'כ --

 ןרַאפ עכעלברעטש ַא ןעװעג זיא ליוק עכעלרעדרעמ יד

 ךיא .טבעלעג ךָאנ רע טָאה געט ייווצ .רעקוצ ןטסיירד ןוא ןגנוי

 .טעב-ןטיוט ןייז ייב ןענופעג טייצ רעד ןיא ךיז בָאה

 .ןקיאורַאב טוװרּפעג םיא ךיא בָאה --- שזַארוק ,שזַארוק --

 ןטלָאװ ייז יו ,םייח ןקירעי-17 ןופ ןגיוא ענעפָא עסיורג יד

 עקידלכרָאכ ַא ןוא טקוקעגנָא ךימ ןבָאה ,ןבעל םוצ ןסירעג ךיז

 : טּפַאלקעגסיױא טָאה עמיטש
 סָאד רעבָא -- ןבעגעגוצ ןוא -- ! טשינ טלעפ . . . סָאד --

 . . . ץרַאה

 טָאה ןבעל עגנוי סָאד .ןטלַאהעגסיוא טשינ טָאה ץרַאה סָאד

 ןיא סָאנימאק ארטאוק ןופ לָאטיּפש ןיא המשנ יד טכיוהעגסיוא

 . . . דירדאמ ראפ -- דירדַאמ
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 טדער רע .קרָאי-וינ ןיא ןריובעג .קָאראד ןאפעטס טסייה רע

 רעד ןיא .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד וצ טרעהעג ןוא שידיי

 ךיז טָאה רע .רעקינכעט-ָארטקעלע ןַא ןעוועג רע זיא םייה

 -יד ןעמוקעג זיא ןוא ןַאלּפָארעַא ןַא ןריפ טנרעלעגסיוא רעבָא

 .קילבוּפער רעשינַאּפש רעד ןענ

 ןעמוקעג ןענעז רעטעּפש .ןגיולפעג רֶע זיא טייצ עטשרע יד

 רע זיא ןענישַאמ ערעייז טימ ןטסילַאיצעּפס עשיטעיווָאס

 ןרָאװעג זיא ןוא רעייגסופ רעטושּפ סלא טנָארפ םוצ קעווא

 רעשילגנע רעד ראפ רעכעלטרָאװטנאראפ רעשיטילָאּפ רעד

 א ייב יו ,טקרעמַאב רע טָאה רעוועג ןייז טימ קידנגיל .עּפורג

 זיא ןוא טלעטשעגפיוא רענייא ךיז טָאה םיא ןופ רעטעמ ןעצ

 טלָאװעג טָאה רע .ןליוק סאנוש ןראפ טקעדעג טשינ ןצנַאגניא

 זיא טנעמָאמ םעד ןיא ,ןקעד ךיז לָאז רע ,ןגָאז םענעי ןפיולוצ
 .סופ ןיא ליוק ַא ןײרַא םיא

 קיטנאלטַא טייז רעטייווצ רעד ןופ רעטעברַא רעשידיי רעד
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 .עינאפש יא עקילױויירפ עשידיי עּפורג א

 ןבעג רעייטשוצ רעדירב ענייז רעטרעדנוה טימ ןעמוקעג זיא

 .ףמאק ןשיטסישאפיטנא ןיא ןבעל ןייז

 -ַאנַאק ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טגָאזעג דיי ַא רימ טָאה סע יו

 ןופ ןעמוקעג וליפַא רע טלָאװ םזישאפ םעד ןגָאלש וצ -- עד

 ... הנבל רעד

 .גרעבנעזייא סירָאמ

 טימ ,םינּפ טרַאדעגסױא ךעלגנעל ַא ,רעכַאװש ַא ,רעליטש ַא

 ןעזועג טפָא םיא בָאה ךיא .ןגיוא ענעפָאלשראפ-בלאה

 ךיא .זיראּפ ןיא ןעגנומענרעטנוא-רעטעברא עשידיי ףיוא

 -נָא אטעסאבלא ןיא 1926 רעבמעווָאנ ןיא ןעזעג ךיֹוא םיא בָאה

 ןעגנָאהעגּפָארא זיא סָאװ ,רידנומ ןשירעטילימ א ןיא ןוטעג

 .ףוג ןרַאד ןייז ןופ

 -שטיוועקצימ רעד ןופ םירבח ענייז ןעזעג םיא ןבָאה שרעדנַא

 ברעמ-םורד ןיא ,איליקעסלאוו יב ןטכַאלש יד תעב ,עינַאּפמַאק

 .עינַאּפש

 ןענעז איליקעסלאוו ןיא עיצַאטס-ןַאב רעד ןופ לזייה םייב

 -ַאפ קילדנעצ עכעלטע .ןפמַאק עטרעטיברַאפ ןעמוקעגרָאפ

 -נַאװרַאפ ןוא טצנַאשרַאפ ךיז ןבָאה זעיַארטימ ַא טימ ןטסיש

 -ראפ סָאד .ןרעבָארעד וצ טינ גנוטסעפ א ןיא לזייה סָאד טלעד

 -אּפמאק יד ןעגנוווצעג טָאה ןטסישאפ יד ןופ רעייפ עטנשקע

 ןענעז עינאּפמָאק רעד ןופ רעריפ יד .סיורָאפ ןייג וצ טשינ עינ

 ןיא רעבָא .ןוט וצ סָאװ ,טסווועג טשינ ןוא טגרָאזראפ ןעוועג

 עלא ןופ רעטסכאווש-שיזיפ רעד טקורעגסיורא ךיז טָאה םעד

 : טגָאזעג ןוא גרעבנעזייא סירָאמ

 ,ןטַאנַארג ייווצ וצ -- . . . ןברַאטש ךָאד זומ רעצעמיא --
 ןופ עכעלטע ךָאנ ןעמונעגוצ רע טָאה ,טַאהעג טָאה רע סָאװ
 םוצ ,ןליוק ןופ ןגער ןרעטנוא טראשעגוצ ךיז ןוא םירבח ענייז
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 ןבָאה ןטסישַאפ יד ןענַאװ ןופ ,רעטצנעפ ןופ דנַאר עמַאס

 טיײקיטולבטלַאק רעכעלריטַאנרעביא ןַא טימ .ןסָאשעגסיורַא

  טאנארג :טנאה ןייא ןפרָאװעגנירא ןיהא גרעבנזייא טָאה

 ךיז טָאה ןרָאװעג ליטש זיא זיוה ןיא ןעוו ! ןטייווצ ןכָאנ

 -טלַאק רעבלעזרעד טימ ןוא טלעטשעגפיוא ךעלעמַאּפ סירָאמ

 זַא ,קידנלעטשטסעפ ,רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגניײרַא טייקיטולב

 / רעצנַאג רעד ןוא טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ,טיוט ןענעז עלַא

 , .סיורָאפ ןייג טנעקעג טָאה ןָאילאטאב

  ןופ ןלַאפעג גרעבנעזייא סירָאמ זיא רעטעּפש געט ייווצ

 . -רַא ןשידיי ןופ ןעמָאנ רעד .אלעוכנארג ףרָאד םייב ליוק ַא

 / ןופ לָאבמיס ַא עינַאּפמאק רעד ןיא ןבילבעג זיא רעטעב

 " .טיײקיליװרעפּפָא ןוא טייקשידלעה
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  ןסירעגפיוא ןבָאה ,טכַאנרעבמעצעד רעטלַאק רעד ןיא

 = רעד .רעפרַאװנענימ טצַאלּפעג ןבָאה סע ןוא ןלענּפַארש

 - דָאּפ יד ןזָאלרַאפ וצ ןעוועג ןעגנוווצעג זיא ןָאילַאטַאב רעשיל

 | לוד ָאד רעבָא .ןעיישנארט יד ןופ ןעיצקירוצ ךיז ןוא עיציז

 / ! םירבח; : סיוא טיירש ןוא טנַאדנעמָאק רעד סױרַא ךיז

 .ערעזדנוא ןעמענרַאפ קירוצ קיליוויירפ רימ טימ טייג רעװ

 : : ! "ןעיײשנַארט
 רעטלַאק רעד ןיא טקורעגסױרַא ךיז ןבָאה סנטָאש ריפ

 .וצ ריפ עלַא ףיוא טכיילשעגוצ ךיז ןבָאה סנטָאש ריפ .טכַאנ

 ו / ןוא ןדנווושרַאפ זיא טכַאנ יד ןעוו .ןעיײשנַארט ענעזָאלרַאפ יד

 / ָאלברַאפ ,עדימ יד ףיוא ןלַאפעג זיא ןעניגַאב רעכיילב רעד

 / טקוקעגנָא ךיז ריפ יד ןבָאה ,רענלעז יד ןופ רעמינּפ עטקיט

 א ,זירַאּפ ןופ ייווצ : ןדיי ריפ ךיז ןשיוװצ טנעקרעד ןוא

 1: .עשרַאװ ןופ רענייא ןוא ןּפרעװטנַא ןופ

0 

 / רעתמא ןייז ןעװעג זיא סָאד וצ טשינ סייוו'כ -- סקָאב

 . ןעװעג זיא רע .ןפורעג םיא ןעמ טָאה סלַאפנעלַא ,ױזַא .ןעמָאנ

 : .רע .דיירפסנבעל טימ לופ ןוא רענייש ַא ,רעכיוה ַא ,רעגנוי ַא

 / ןיא רעטעברא עשידיי יד ןשיװצ ןעװעג טנאקאב יוזא זיא

 שי ."רָאפ ןיא ,1936 רעבמעווָאנ ןיא ןעזעג םיא בָאה ךיא .זירַאּפ

 : א ,דירדַאמ ןופ לטעטש

 - :םירבח ענייז וצ ןגירשעג טָאה סקָאב .אנוש ןופ טלגנירעגמורא
 / "וצפיוא ידכ ,ןבילבעג זיא ןײלַא רע ! "ךייא טעװעטַאר,

 / ןיוש קידנעייז .ןעועטאר וצ ןזיוואב טשינ ןיוש ךיז טָאה

 / וּני : ןטסישַאּפ יד וצ ןגירשעג רע טָאה טלגנירעגמורַא

 - עטצעל יד  ןזָאלעג טָאה ןוא ! 'םינדהּפ רעהַא ! טמוק

 . ןענעז סעמשַאט ןייק רעמ .ןישַאמ ןייז ףיוא ןליוק עמשַאט



 ןטצעל םעד .ןטאנארג-טנאה ןענעז ןבילבעג .ןעועג טשינ

 ןעיועג ןיוש ןענעז ןטסישאפ יד ןעוו .ךיז ראפ טזָאלעג רע טָאה

 ןופ לטערד סָאד ןגיוצעגסיורא רע טָאה ,םיא ןופ טנעָאנ

 ,ןטסישַאפ יד טימ ןעמַאזוצ ןלַאפעג זיא ןוא טַאנַארג ןטצעל

 .טנעָאנ רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ

 -רעד ןוא ןלעװָאנ עשידיי ןבירשעג רע טָאה עינעמור ןיא

 -סנָאמעד רע טָאה "סָאקפַאלַאּפ , ןָאילַאטַאב ןיא .ןעגנולייצ

 לָאראק טלייצרעד רימ טָאה סָאד .שידיי טדערעג וויטארט

 טנַאדנעמָאק רעטשרע סלַא ןלַאפעג רעטעּפש זיא סָאװ ,ןַאמטוג

 .?עינאּפמאק-ןיװטָאב,, רעד ןופ

 רע .סופוצ רעטעמָאליק רעטרעדנוה ןעגנַאגעג זיא גרוב

 ןענורעג טָאה סיפ ענייז ןופ .ןלָאװשעג ןרָאװעג געוו ןפיוא זיא

 -ָאלסָאכעשט ךרוד טרעדנַאװעג רע טָאה גנַאל םישדח .טולב

 רע זיב ,תוסיפת עשיראציײװש ןוא עשיכיירטסע ,עשיקאוװ

 .עינַאּפש ןייק ןעמוקעגנָא זיא

 -עג גנאל טשינ טָאה דרע רעשינאּפש רעד ףיוא דיירפ ןייז

 ,ןלַאפעג גרוב זיא טנָארפ ןטשרע ןפיוא : טרעיוד

 טגָאזעג רע טָאה קַאטַא ןיא סױרַא ןענעז ייז רעדייא העש ַא
 וצ ווירב ַא ביירש ,ןלַאפ לעװ ךיא ביוא, : ןענַאמטוג וצ
 . . . .חאווצ ןייז ןעוועג זיא סָאד ."רעטומ ןיימ

 ןופ ךס א .עינאּפש ןיא ןעזעג ייז בָאה ךיא .רעניטסעלאּפ

 .טרָאד רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא ןלַאפעג שידלעה ןענעז ייז

 ,ןרָאטאטנאלּפ-ןצנארעמָאּפ ,סעקינצוביק יד ןעזעג ייז בָאה ךיא

 -רַאהעגסױא -- סעראלַאטס ןוא רערעיומ ,רענעקורט-ןּפמוז

 ַא וצ םזילַאעדיא טימ לופ ,ןבעל-ןרענָאיּפ ַא ןופ עטעוועט

 ַא ןגעו ןעמיורט טימ לופ ; ןבעל שירעפעש ,וויטקודָארּפ

 ייז ןופ ךס א עכלעוו ראפ ,לארשי-ץרא ןיא םייה רעלאנָאיצאנ

 .ןרָאי עטסעב ןוא עטסנעש יד ןבעגעגקעווא ןבָאה

 ןייטשגנוי םהרבא :ייווצ ןגעוו ןלייצרעד זיולב ךיא ליוװ ָאד

 : .הפיח ןופ עפָאי קחצי ןוא

 וצ .ןלייצרעד וצ ָאטשינ ךס א זיא ןייטשגנוי םהרבא ןגעוו

 -רַאפ קינייװ ךיז ןוא טרעהעג טשינ רע טָאה ײטרַאּפ ןייק

 ןיא טעברַאעג ןוא טבעלעג טָאה רע .קיטילָאּפ טימ ןעמונ

 טָאה עינַאּפש רעבָא .ןכיילג סנייז רעטנזיוט יװ ,עניטסעלַאּפ

 .עטשרע יד טימ קעװַא זיא רע ןוא ןעור טזָאלעג טשינ םיא

 ןיא ןָאילַאטַאב-יקסווָארבמָאד םעניא עטשרע יד טימ ןוא

 ףייטשננוי םהרבא ןעװעג ךיוא זיא ,ָאפמאק-לעד-ָאסאק

 רע .ליומ ןיא ליוק ַא ןפָארטעג םיא טָאה עטשרע יד ןשיווצ

 ןבירשעגפיוא זיולב טָאה רע .ןדער טנעקעג טשינ רעמ טָאה

 -ָאפעג ןוא "?עניטסעלַאּפ ,ןייטשגנוי םהרבא, : ןעמָאנ ןייז

 זיא סָאד .,סיורָאפ ןייג ןלָאז הרבח זַא ,טסיופ ַא טימ טעכ

 ...טיוט ןרַאפ רעגַאב רעטצעל ןייז ןעוועג

 עינאפש ן א ןרענָאיצילימ עשידיי עפורג א

 -וצ ,רעיוּפ רעשידיי רעתמא ןַא .רעיוּפ ַא זיא עטַאט ןייז

 רע .ןעק רעיוּפ ַא יװ ,רעקַא םוצ ןוא דלעפ םוצ ןדנובעג

 -וצסיוא ןעמרָאפ טכאמעג טָאה הפיח ןופ עּפָאי קחצי ,ןיילא

 ןופ : דרע רעד ןופ ןסקאוועג זיא רע .טנעוו ענענָאטעב ןסיג

 -ַאטשעגסיױא יוװ ,טרַאה ןרָאװעג רע זיא .ןעלצרָאװ עטנוזעג

 עניטסעלַאּפ ןיא טכַאמעג טמירַאב ךיז טָאה רע .ןָאטעב רענענ

 רע .טלעג ךס ַא טנידרַאפ טָאה ןוא רעטעברַא רעטוג סלַא

 ןשיזיפ ןייז טימ עינַאּפש ןיא טכַאמעג טמירַאב ךיז טָאה

 -ַאב ןבָאה עינַאּפמאק רעד ןיא עלַא ןוא .טומ ןוא רעיודסיוא

 .רוביג רעניטסעלַאּפ ,םעניילק םעד טרעדנווו

 ןסייוו םייב ,גרעב רעדַאנערג יד ןיא, טנָארּפ-םורד ןפיוא

 טימ ןייז טלָאװעג רעדעי טָאה ,"אראוועינ ארעיס,, ןופ ּפָאק

 ןרעטעלק םייב זַא ,טסוװעג ןבָאה עלא לייוו ,ןעמַאזוצ םִיא

 םעניילק םעד טָא ייב עציטש א ןעניפעג ןעמ טעװ גרעב ףיוא

 .ןילַא טרעטעלקעג טשינ רע טָאה לָאמנייק .רעניטסעלַאּפ

 רעדָא ןליוק לטסעק ַא ,זעיַארטימ ַא -- ךיז ףיוא קידנעטש

 .שרעדנַא סעּפע

 ףעמוקוצ טנעקעג טשינ רענייק טָאה גרַאב םוצ וצפיורַא

 קידנזָאל ןגיוצעגקירוצ ךיז עינאּפמאק יד טָאה לָאמ סעדעי

 ןטאנארג-טנַאה טימ קעווא זיא עּפָאי .עטיוט עכעלטע ןביוא

 ןופ טקידיילעגסיוא .סעיניל עשיטסישַאפ יד וצ טנעָאנ רעייז

 טגנערבעג ןוא טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ןטַאנַארג-טנַאה יד

 .אנוש םייב ןזָאל וצ טשינ ייז ידכ ,םירבח ענעלאפעג

 ןיא דנוװ עטכיײל ַא ןעמוקַאב רע טָאה עקנַאלבָאזָאּפ ייב

 "טייקשירַאנ, ַאזַא טימ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה קחצי .ּפיל רעד
 עכעלברעטש ַא ,עטייוצ ַא רעבָא .סנַאלובמַא םוצ ןייג וצ

 ,ּפָאק ןיא ןפָארטעג םיא טָאה ליוק
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 ןברָאטשעג רע זיא םורַא געט עכעלטע ןיא

 עינַאּפש ןייק ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש טייצ שצרוק ַא ןיא

 .ןטערטרַאפ םיא ,םולש רעדורב רערעגניי ןייז

 ע

 ןשידיי רעזירַאּפ םעד ןופ געוו-טנבעל רעד

 .סערוטנאווא ןוא תוקחד ןופ טייק א ןיא רעפיול

 -רַא טכוזעג ןוא םייה רעד ןופ קעװַא רע זיא טייהרעגנוי

 ןייק לענש ןבָאה טנעה ענייז יו יוזא .טלעוו רעד רעביא טעב

 ןָאיגעל-ךדמערפ ןיא קעװַא רע זיא ,ןענופעג טשינ םינלעב

 .רָאי ןפ טגנערברַאפ טרָאד ןוא

 ןטלָאװ ,זירַאּפ ןיא "לצעלּפ , ןופ עטנַאקַאב ענייז ןופ רענייק

 רעטרעטַאמעגסיוא רעד זַא ,טלעטשעגרָאפ טשינ רעכיז ךיז

 ןזייואב וצ ןייז קיאעפ ךָאנ ןעק רעפיול רעגנוי-טשינ ןוא

 .סעכלעזַא

 .עיצקעס-ןזעיַארטימ ַא ןופ ףעש ַא ןוא ריציפָארעטנוא ןַא

 ענייז ןלעטשנָא ןקיטכיר םייב טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע

 רעטסערג רעד ןיא רעפיול טָאה ןעיצקירוצ םייב .סעקנישַאמ

 -עג רעד ייב .אנוש םייב ןישַאמ ןייק ןזָאלעג טשינ רַאפעג

 -עג ןיילַא רע טָאה ,יירעסיש ןוא גנורידרַאבמָאב רעטסטכיד

 .ןרעוועג-ןישאמ ייווצ ןּפעלש וצ טגנערב

 -מודַא ןרָאװעג זיא ,ןענופעג ךיז טָאה רעפיול ווו ,זיוה סָאד

 זיב ,ןטלַאהעגסיױא רע טָאה געט ייווצ .ןקנַאט ןופ טלגנירעג

 זיא רעפיול ןוא ןדנוצעגרעטנוא ןרָאװעג זיא זיוה סָאד ןענַאװ

 .ןעמַאלפ ןיא ןרָאװעג טקיטשרעד

 ןקידעבעל ןייק םיא ןלעוװ ייז זא ,ןריווושעג טָאה רעפיול

 .ןבָאה טשינ

 רעטעברַא

? 

 סוסקול טימ טריצַאב ןייז טנעקעג געוו-סנבעל ןַייז טָאה סע

 טימ געט ענייז ןליפסיוא טנעקעג טָאה רע .גָאטליוװ ןוא

 עניײז ןופ ןגעמרַאפ עסיורג סָאד .טרָאּפס ןוא גנולייוורַאפ

 ןַא ןבעל ןיא עיצַאוטיס ַא טרעכיזרַאפ םיא טלָאװ ןרעטלע

 .םור ןוא דובכ טימ טניישאב םיא טלָאװ ערעיראק-ןטאקָאוװדא

 ןרַאפ .ןסירעגטימ ךיז טימ םיא ןבָאה ןעיידיא עסיֹורג רעבָא

 -ניבור ףסוי ןקירעי-22 ןופ ץרַאה ןסיורג ןֹרַאפ ,ןשימרוטש

 -וצטסבלעז ,עטאז ןופ הביבס יד ןעװעג גנע וצ זיא ןייטש

 ץרַאה סָאד טליפרעד טָאה רע .טנגוי ענעדלָאג -- ענעדירפ

 .עקסנילָאװ ןוא עשטָאמס ןופ : בוטש-רעלעק ןוכ

 .טנעקעג עלַא עשרַאװ ןיא םיא ןבָאה סע ."יבורג,, קעשזוי

 ןבָאה סע ,"קסיצָאּפ, ןופ רעטעברַא יד טנעקעג םיא ןבָאה סע

 . .. .. טנעקעג טוג טָאה רע ןוא סעלציּפש עלא טנעקעג םיא

 ."עוויסנעפעד יד;

 טָאה ,ןקירבַאפ יד רַאפ ןעגניטימ ןוא ?סעקוווסַאמ,, יד ףיוא
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 ,רעדער ןופ שיורעג ןכרוד ןסירעגכרוד עמיטש-ןבייל ןייז ךיז

 טגעלפ רע סָאװ ,ךעלציּפש ענייז .ןעיײװמַארט ןוא רענעגעוו

 ןוא ליומ וצ ליומ ןופ ןייג ןגעלפ ןטנעגַא-םייהעג יד ןוטּפָא

 .סעטכישעג עכעלביולגמוא יװ ,ןעגנולקעג ןבָאה

 טלַאה ,"עזערעב-זוטרַאק , ןופ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא

 טרידוטש ןוא עטרַאק-דנַאל עשינַאּפש ַא ןטלַאהַאב ןייטשניבור

 -ייּפ עטריניפַאר יד .סעיצַארעּפָא עשירעטילימ יד םייהעג ןיא

 סיוא לעיצעּפס ךיז ןענעכייצ ,רעטכעוו יד ןופ ןעלטימ-גנוקינ

 -גיא ןַא זיא ןייטשניבור ,דיי ַא זיא ןייטשניבור : םיא יבגל

 ,טשינ טביולג רענייק -- טסינומָאק ַא ןוא רעלעוטקעלעט

 .רעקידעבעל ַא סױרַא טרָאד ןופ ךָאנ לָאז "יבורג,, רעד זַא

 רעד ןיא קעװַא ןוא ץרַאה קנַארק ַא טימ רעבָא .סױרַא זיא רע

 .עינַאּפש ןייק טרָאד ןופ ןוא ץייווש

 עד רָאיַאמ איליוו ןיא ,עסָאגַארַאס ןבעל ןעוועג זיא סע

 רעטעמָאלַיק 12 ןעגנורדעגניירא זיא ןָאילאטאב רעד .ָאגעילאג

 ןיז ןטיהעג טָאה ןייטשניבור .אנוש ןיפ ןקור ןרעטניה

 ענעגײא יד טימ  עסָאגַארַאס ןעזעג טָאה רע .?םיסקַאמ

 ןליפ ייז .געוו ןפיוא ןרָאפ סָאטױא עשיטסישאפ . . . ןגױא

 . לָאמַא טימ .סעיניל ערעייז וצ טייוו ךָאנ זיא סע .רעכיז ךיז
 ַא יז ףיוא ןענעפע ןוא (עטיור) !?סָאכָאר,, יד סיוא ןסקַאװ

 .ןיא ןטַאדלָאס טימ ןענָאימַאק ןעמענרַאפ ,יירעסיש עטכידעג

 .טפַאשנעגנַאפעג

 יד -- ןעגנולקעצ ךיז ןבָאה עסָאגַארַאס ןופ רעקעלג יד

 ןיוש טריִר טָאטש ןופ .טָאטש רעד רַאפ ןעייטש "עטיור,

 רענַאקילבוּפער יד .גנוקרַאטשרַאּפ

 ןטלַאהעג ףרַאד סָאוװ ,לגילפ רעטייווצ רעד .דנַאל-רעטניה

 -רעטניא יד .ןעמוקעגנָא טשינ זיא ,"ידלַאבירַאג,, ןופ ןרעוו

 / ןיא ןעיצקירוצ .טלגנירעגמורַא ןרָאװעג ןענעז עלַאנָאיצַאנ
 טשינ ךס ןייק ןלעװ רעייפ ןטכידעג ןרעטנוא ןופ .ךעלגעמוא

 ןוא טכַאנ רעד רעביא זיב ךיז ןטלַאהרַאפ --- ןביילברעביא

 ,רעוועג-ןישַאמ ןייז ייב ,ןייטשניבור .ןעיצקירוצ ךיז טלָאמעד

 -עג ןיוש ןענעז םורַא םירבח ענייז .רעהפיוא ןָא רעייפ טיג

 ליוק ַא .ןײלַא ןבילבעג זיא רע .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןלַאפ

 -ענ םיא טָאה סע .סיוא רע טיירש --- ! ןּכָארטעג ךימ טָאה

 רע טליײצ -- ייווצ ןיוש בָאה ךיא -- עטייוצ א ןפָארט

 ןצנַאג ןופ ,ליומ ןופ .עטירד ַא ןיוש בָאה ךיא -- רעטייוו

 .רעַייפ ךָאנ טיג ןייטשניבור רעבָא .טולב ךיז טסיג םינּכ

 טּפַאשרַאפ ןוא ןליוק 150 ןופ עמשַאט ַא ךדודַא ךָאנ טזָאל רע

 .ןצַאשוצּפָא רעווש זיא סָאװ ,ןטסולרַאפ עכלעזַא אנוש םעד

 טוװרּפ רע רעבָא .ןליוק ןופ טרעכעלעגכרוד ןיוש זיא רע

 זָאל וצ טשינ סע ידכ ,רעװעג-ןישאמ ןייז ןּפעלשקירוצ ךָאנ

 עטנפעעגפיוא ןופ יװ טסיג טולב .אנוש ןופ טנעה יד ןיא

 ןוא טייג רע .סיוא רעמ טשינ ןטלאה תוחוכ יד .ןענארק

 .טולב טימ עקשזעטס ַא ךיז רעטניה קידנזָאל .רעטייוו טלַאפ

 ,ליוז רעד ןופ קורדּפָא רעקיטולב ַא טביילב טירט ןדעי ייב

 יד ףיונוצ ךָאנ טמענ רע .ןברַאטש טשינ ליװ ןייטשניבור

  סאנוש ןיא ךיז ןעניפעג

 יי יי 7
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 יש עג

 == ןפָארטעג םיא טָאה ליוק ַא ךָאנ רעבָא .תוחוכ עטצעל

 -פיוא טשינ רעמ ךיז טָאה רע .עטצעל יד ןעוועג זיא סָאד

 .ןביוהעג

 יד טניישעג טָאה סע ןעו : ןעגנוזעג קידנעטש טָאה רע

 ןייק ןעוװעג טשינ זיא סע ןעװ ,טנגערעג טָאה סע ןעװ ,ןז

 סָאװ;יײװָאלָאס רעקידנעגניז א.ןוטעג-ייוו טָאה סע ןעוו ןוא ןסע

 גייטש ןופ ןרָאװעג טײרפַאב ,טרַאּפשרַאפ ןייז גנַאל ךָאנ זיא

 ןוא דלַאװ ןטימ ; ןבעל ןטימ ךיז טיירפ ןוא טרעטַאלפ --

 .םיא טימ טגניי ןוא טצנאט רוטאנ עצנאג יד ,םורא ץלא

 ָאד .ןסעגעג טשינ געט ייווצ ןיוש .טרישרַאמ עינאּפמאק יד

 ןכערב סיפ יד .טכאנ א טימ גָאט א ןיוש ךיז ןעמ טּפעלש

 רעד ןוא ףיוא גניז א טיג ?שורבָאב, .טגָאנ רעגנוה רעד

 ןעמ ןוא רעקנילפ ךיז ןביוה סיפ יד ,רעטכייל טרעוװ קיטייוו

 .רעגנוה ןופ שינעגָאנ ןיא טסעגראפ

 רעשידיי רעד ןופ דניק ַא -- (שורבָאב) םיובנעסינ ךורב

 רעד ןיא רעייגנייא רעקידנעטש ַא .עשרַאװ ןיא טייקמערָא

 טליײצעג רָאי 24 ענייז ףיוא רע טָאה ,עוויסנעפעד רעװעשרַאװ

 טפרַאדעג טָאה ןעמ ווו ,םוטעמוא .ןרָאי יװ ,ןטסערַא רעמ

 שורבָאב טָאה ,רעטעברא רעדָא רעמערק ןשידיי א ןצישאב

 .ןבעל ןייז טלעטשעגנייא

 ןעוועג ןעמעלַא רַאפ זיא עינַאּפש ןייק ןליוּפ ןופ געוו רעד

 ןוא רעכעלקערש ךָאנ -- םיא רַאפ רעבָא ,געוו-רעריטרַאמ ַא

 -נעל רעביא טרעדנַאװעג רע טָאה םישדח 5 : רעכעלנייּפ

 ןעזרעד טָאה רע ןעװ .סַאּפ ַא ןָא ,טלעג ןָא תוסיפת ןוא רעד

 טָאה ,ץענערג רעשיננאּפש רעד ףיוא רענָאיצילימ ןטשרע םעד

 עטמיוצעגמוא ןַא ,דיירפ ַא .ןזלַאה םיא טּפַאכעגמורַא רע

 רעד טָא ףיוא ןעמעלַא ןוא ץלַא וצ םיא ןופ טלַארּפעג טָאה

 .ןעמוקעגנָא זיא רע רעכלעוו ףיוא ,דרע רעטיירפאב

 : ןאגילוכ ןדעי ןופ טרעהעג שורבָאב טָאה ןלױּפ ןיא

 יד ןבָאה ָאד ןוא "הנװ ַא ןעמַאמ ַא ןופ ,דיי רעקידורב;

 ןלָאז טשטנעבעג, : רעטרעוו יד טימ טנגעגאב ייז רעינאּפש

 רע טָאה -- ןיינ ."טאהעג ךייא ןבָאה סָאװ ,סעמַאמ יד ייז

 לֶאז ,ןעמאמ ןיימ וצ ןביירשנָא סָאד זומ ךיא -- ןגירשעגסיוא

 . . . טניולעג ךיז טָאה סע זַא ,ןעז יז

 יד יוזַא יװ גנוטייצ-ןָאילַאטַאב ןיא טביירשַאב שורבָאב

 ויא ןָאילַאטַאב רעד ווו ,לטעטש ןופ גנורעקלעפַאב עליוויצ

 םוצ ןרָאפעגּפָא ןענעז ייז ןעוו ,טנגעזעג יײז טָאה ,ןענַאטשעג

 .טנָארפ

 יד לעיצעּפס ,רעניויונייא יד טנגעזעג זדנוא ןבָאה קיצראה.

 בָאה ,ןעיורפ עקידנענייו יד ףיוא קידנקוק .ןעיורפ עטלַא

 -עג זדנוא ןבָאה יז ,ָאי .רעטומ ןיימ ןיא טנָאמרעד ךיז ךיא

 ןעייטשראפ רימ .רעדניק ערעייז ןעוועג ןטלָאװ רימ יו ,טנגעז

 רימ טוג יװ ךָאד ןוא ,כַארּפש ענעדישרַאֿפ ךרוד טשינ ךיז

 רימ ןענעז ןליוּפ ןטייוו ןופ זַא ,ןסייוו ייז ! ךיז ןעייטשרַאפ

 סע סָאװ ,טייהיירפ רעייז ןקידייטרַאפ ןעמוקעג קיליוויירפ

 ןכרוד ,עכעלרע .קלָאפ ןשיליוּפ ןופ טייהיירפ יד ךיוא זיא

 המקנ טנָארפ ןפיוא ןלעװ רימ ,ןעיורפ עטעשטומעגסיוא גירק

 רימ ןלעװ ץלָאטש .הלווע רעזדנויא ןוא רעיא רַאפ ןעמענ

 .?טייהיירפ רעזדנוא ןוא רעייא רַאפ ןָאפ יד ןגָארט

 עד רָאיאמ אליוו ייב .ןבירשעג טשינ שורבָאב טָאה רעמ

 ןוא סאנָאי ,ןייטשיבור ןלאפעג זיא סע וװ ,טרָאד ,ָאגעלאג

 -ַאב ,רעקידנעגניז קידנעטש רעד ןלַאפטג ךיוא זיא ערעדנַא

 .(שורבָאב) םיובנעסינ ךורב ייוָאלָאס רעטיירפ
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 ; ךַאז עלעבָאנ ַא רַאפ ןבעל סָאד ןבעגעגקעװַא ןבָאה ןשטנעמ

 רַאפ ; רעקלעפ עלַא ןופ סערגָארּפ ןוא טייהיירפ רַאפ

 ןוא ןשינַאּפש ןרַאפ -- עדריוו-ןשטנעמ ּרַאפ ,טכער-ןשטנעמ

 .קלָאפ ןגייא רעייז רַאפ

 ןעמענ ערעיײז ןלעװ ןדלעה ערעזדנוא ןופ ןָאעטנאּפ ןיא

 סָאד עכלעוו ,עטסרעייט ןוא עטסביל יד ןשיוװצ ןענײשסיורַא

 .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק טעװ קלָאפ עשידיי

 רעבמעווָאנ ףוס טאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ויוורעטניא ןא ןיא

 רעשינעילַאטיא רענעזעוועג רעד רימ טָאה ,דירדַאמ ןיא 6

 -רעטניא רעד ןופ רַאסימָאקטילָאּפ רעטשרע ןוא טַאטוּפעד

 : טרעלקרעד ,יטעלָאקינ ָאירַאמ ,עדַאגירב רעלַאנָאיצַאנ

 יד ןַא ,ןגָאז וצ ךייא עבַאגפיוא ןיימ רַאפ טלַאה ךיא --

 ערעייז ןיא טרעדילגעגנייא ןענעז סָאװ ,רעטעברא עשידיי

 -עמַא ןוא עשיליוּפ יד ןיא ,לעיצעּפס ןוא ןענָאילַאטַאב-דנַאל

 ךיז ןענעכייצ ,לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןענעז ייז וװ ,רענַאקיר

 ןופ ליּפשיײב ַא ןענעז ןוא טסײג-ףמַאק ,רוװַארב טימ סיוא

 -עגסיוא עלא זא ,ןעמָאנ ןיימ ןיא רעביא טיג .ןילּפיצסיד

 טשינ ןענעז ןדיי זַא ,םינדחּפ ןענעז ןדִיי זַא ,סנגיל עטכַארט

 -אפ עלא ןופ םילובלב עקיליװזייב ןענעז ,ןפמעק וצ קיאעפ

 .ןטימעסיטנַא ןוא ןטסיש

 רעד ןופ רעקלעפ עלַא טימ ךיילגוצ ,קלָאפ עשידיי סָאד

 .טײקיליװרעפּפָא ןוא טייקשידלעה ףיוא קיעפ זיא דרע

 ירוצ יד ;|9כ9 "עינאפש ןופ ןטנָארפ יד ףיוא ,, ךוב םענופ)

 יקסלע .ט ןופ ןרָאװעג טכאמעג ןענעז סעיפארגָאטָאפ-סעּפורג

 ,(עינאּפש ןיא
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 קענעב ק

 ויקסילפ דוד
 א ןיא .שירק העקשפ מ .'סי7פ ןיא ןריובעג

 וצ ןרַאפעג רָאי 12 וצ ןרעטלע עמערָא יב 59

 טנרעלעג ךיז ןָאדנָאל ןיא .דנַאלגנע ןץייק םיבורק

 היל א טיט רש טהיפןפעד 1910 ןיא ,ירעדינש

 ץיק רע טרָאפ 1917 ףוס ."טיצ , רענָאדנָאל ןיא

 ןגעק ןטנַארּפ ענעדישראפ ףױא טפמעק ,דנאלסור

 ףלייפ ןיק רע טמוק 1919 עדנע .סעדנַאב עסייוו יד

 1924 ןיא .רעדיל טבירש ,ךַאפ ןייז ייב טעברַא

 ןעניזשרעד 1938-1937 ןיא .זירַאפ ןייק רע טמוק

 "קכולמ עשרעדניק א, ןעגנולמאז -רעדיל עניז

 1942 ילוי ןט-16 םעד ."דנַאלרעדנװאע ןוא

 ןפ ןוא יסנַארד ןייק טקישעגּפָא ,טריטסערַא

 .עיצַאטרָאּפעד ףיוא טּפעלשרַאפ טרָאד

 ויקסילפ דוד זופ גצוו רעד

 ןצרוק םענופ 6 רעמֹונ םעד יײברַאפ טייג ןעמ ןעװ

 רעווש טרעוװ ,קילבוּפער ןופ ץרַאה עמַאס ןיא ,לסעג-ןָאּפמַאר

 -ערומכרַאפ ייווצ יד וצ ,ףיוה ןיא קידנקוקנײרַא ,טימעג ןפיוא

 -עג טָאה סע ווו ,קָאטש ןטירד ןפיוא רעטצנעפ עט

 ןרָאי קילדנעצ ןטצעל םעד ןפַאשעג ןוא טבעלעג ,טניווו

 ,וידַאּפ ןופ רעביירש עשידיי עטסטרַאצ יד ןופ רענייא ענייז

 .ןיקסילּפ דוד -- רעטכיד-רעדניק רעד

 -רעד סָאװ -- ,ףיוה רענטַארדַאװק רעטיירב רעד ןיוש

 רעװעשרַאװ ןשידייךעלשימייה ַא ןיא קרַאטש ױזַא טנָאמ

 ןגעלפ ָאד .קיטייו טימ ןוא רעצ טימ ןָא טליפ -- ,ףיוה

 -ץגַאב ןוא ּפערט יד ףיוא ּפָארַא ןֹוא ףױרַא ןענַאּפש רימ

 עשירַארעטיל עגנוי עצנַאג יד טעמכ ןעניקסילפ ייב ןענעג

 -יצ טנעדײשַאב ייווצ יד ןופ קידנעמוק ןוא קידנעיײג ,החּפשמ

 ליפיזַא טימ טנדרָאעגנייא ,גנוניוו סניקסילּפ ןופ ,ךעלרעמ

 1 .קַאמשעג

 ןכעלסעגרַאפמוא םעד ןפָארטעג טּפָא רעייז ָאד טָאה ןעמ

 שטנעמ-סקלָאפ ןוא רעלעטשטפירש םעד ,רעלדַאנ עינומ

 ןקידתמשנ ןוא םענעדיײשַאב ,ןקיצרַאה םעד ,ןַאמרעקעב ןרהא

 ,ַארוגָאנױװ ךורב רעקיטירק-רוטַארעטיל םעד ,רענטוק דוד

 ריאמ רעטכיד םעד ,אקסלַאװָאק הנח ןרעלָאמ יד , יורפ ןייז
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 םעד ,רעקוצ לסָאי טסילעװָאנ ןגנוי םעד ,יקסווָאלַאשזד

 -עגמוא-שיגַארט ערעדנַא עלַא ןוא ןַאּפש לקנַאי רעביירש

 .טעװעטַארעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ךיֹוא יו ,ענעמוק

 -ָאיב עכעלריפסיוא ןייק ןבעג טשינ רעדייל ןענעק רימ

 ןוא רעדניק ענייז ןופ טּפיהרעביא ,טעברַא עשיפַארג

 רעד ,ןיקסילּפ דוד טנידרַאֿפ טָאה סע יװ  ,ןרָאי-טנגוי

 ןוא רעגָאװש ,יורפ ןייז זיולב טשינ .רעטכיד ןוא שטנעמ

 -גרָאז ןייז ךיוא רָאנ ,ץנעדנָאּפסערָאק ןייז ,ןטּפירקסונַאמ ענייז

 ןטסקידתוירזכַא ןפיוא אנוש רעד טָאה וויכרַא ןטלמַאזעג לופ

 .טעטכינרַאפ םיא טימ ןעמַאזוצ ןפוא

 -ַאב ַא ןייז ןסייו רימ סָאװ עקינייװ סָאד רעבירעד לָאז

 .ןיקסילּפ דוד ןופ עיפַארגָאיב רעד וצ רעייטשוצ רענעדייש

 רעד רשפא ןופרעד) זיירק רעקסנימ ,יסילּפ ןיא ןריובעג

 בילוצ .1889 רָאי זיא ,ןרעטלע עמערָא ייב ,(ןיקסילּפ ןעמָאנ

 רעד ןוא ןברָאטשעגּפָא ירפ םיא זיא רעטומ יד סָאװ םעד

 ןַײז טימ ןבעג הצע ןייק טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רעטָאפ

 ןט:12 ןייז ןיא םיא רע טָאה ,ןעלדוד -- דימתמ םעניילק

 ןײק םיבורק סרעטומ רעד וצ טקישעגקעװַא רָאי-סנבעל

 ץרוק .יירעדיננש טנרעלעג םיא ןעמ טָאה טרָאד .דנַאלגנע
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 -טסבלעז ןרָאװעג ,םיבורק ענייז ןזָאלרַאפ רע טָאה םעד ךָאנ

 עקיטלָאמַאד יד ןיא ןרעקרַאפ ןביױהעגנָא ןוא קידנעטש

 ףיוא ןעמוקעג זיא רע  .ןזיירק עשיטסיטרַא-שירַארעטיל

 עטסנרע טכוזַאב ,ןעגנומענרעטנוא-טסנוק ןוא -ריטלוק

 -סיוא-טסנוק ןגַארטרָאפ עשירַארעטיל ,ןטרעצנָאק -קיזומ

 .ןעגנולעטש

 טימ טנעקַאב ןָאדנָאל ןיא ךיז רע טָאה טייצ רענעי וצ

 סָאװ ,(עבלע) ןייטשנרעב בייל השמ םיא רַאפ ןרעטלע םעד

 -ַאב זיא רע ןעמעװ ןופ ןוא רעדיל ןבירשעג ךיוא טָאה

 םיא טימ ןיוש ךיז טָאה רע .ןרָאװעג טריפעג ןוא טקריװ

 ןשיגַארט סנדייב רעיײז זיב טדישעצ טשינ לָאמנייק

 .םוקמוא

 רעד ןיא דיל ַא טימ ןיקסילּפ טריטויבעד 1910 ןיא

 :רַאפ ןיא ךיז טקילײטַאב רע ןוא "טייצ,, רענָאדנָאל

 ןוא ןָאדנָאל) דנַאלגנע ןיא .סעבַאגסױא עשירַארעטיל ענעדיש

 וצ ,ןענייטשנרעב טימ ןעמַאװצ ,רע טרעהעג (רעטסעשטנַאמ

 .ךעלזיירק עשיטסינויצ-ילעוּפ יד

 ןופ ָאכע רעד דנַאלגנע ןיא ןעגנולקעגּפָא טָאה סע ןעװ

 ,לַאנעלמוא קעװַא ךיז רע טזָאל ,עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד

 טימ ןעמַאזוצ ,בײל השמ ןשימַאניד ןופ סולפנייא ןרעטנוא

 -רטנָאק יד ןגעק ןפמעק דנַאלסור ןייק ,ךיז טײטשרַאפ ,טיא

 .סעדנַאב ערענָאיצולָאווער

 ַא טימ ךיז רע טנעקַאב ,עבלע רבח ןייז טימ ןעמַאזוצ

 טימ ערעדּנַא ןשיװצ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשיטעיווָאס ייר

 .ןענירעשטישט

 ןיק תוחילש ַא ןיא ןעבלע טימ רע טרָאפ 1919 עדנע

 ןיא רבח ןייז טימ ןעמאזוצ ךָאנרעד טניװװ רע .ןליוּפ

 טמענ רע .עשרַאװ ןיא 46 עקּפילָאװָאנ ףיוא לביטש ןיילק ַא

 רעווש טעװערָאה רע .ךַאפ-יירעדיינש ןייז וצ רעדיוװ ךיז

 עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ רעדיל טביירש ,געט יד ןיא

 טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב טגנערברַאפ ןוא ,ןטנװָא יד ןיא

 ןוא ןסעומש ןיא רעדָא ,ןגרעבמָאנ טימ ךאש עיטרַאּפ ַא ייב

 ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןופ רעביירש עגנוי יד טימ סעיסוקסיד

 .דילגטימ ַא זיא רע וװ

 רעטסגניי רעד ןופ םייה ַא לענש טרעװ לרעמיצ גנע ןייז

 ןרעװ סָאװ ,רעטכיד ןוא רעביירש עשירַאטעלָארּפ עדַאיעלּפ

 -ַאד ןופ ןלַאז עמעװקַאב יד ןיא ןעזעג ןרעג ץנַאג טשינ

 עקצַאמָאלט ףיוא ,ןיירַאפ-ןטַארעטיל רעװעשרַאװ ןקיטלָאמ

 טציז ןעמ .רעשימייה ךיז ןעמ טליפ ,ןגעקַאד ,םיא ייב .(3

 -ןבַאט עטצונעגּפָא יד ןופ ןדעי ףיוא ןעייווצ ןיא עקַאט

 ןיאב ךיוא טציז ןעמ ,לטעב ןטיירב טשינ ןפיוא ,סעקטער

 ןייק ןלָאצ טשינ ןעמ ףרַאד רַאפרעד ; לשיט ןפיוא ,הרירב

 ןוא ,ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןיא יו ,ייט לזעלג ַא רַאפ ןשָארג 0

 ןוא טייצ ןייא ָאד ןעמ טרַאּפש ןריזַאר ךיז ףרַאד ןעמ זַא

 ,לרעטצנעפ ןבעל לקניוו ַא ייב ,"ערוזער,, רעד ןיא ,טלעג

 טנדרָאעגנײא טָאה בייל-השמ רעקיאעפ-םעלַא-וצ ,רעד סָאװ

 ַא ךָאנ ןעמ טמוקַאב םעד ץוח ַא ,ןטנעילק,, ענייז רַאפ

 ...ןריזַאר לָאמ ןדעי ךָאנ ייט לזעלג

 .עקידעגָאלק רדסכ ןענעז ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ ענייז

 ןבָאה יז ןעמעוו טימ קידנעעז ןוא -- טײקוויַאנ ןייז בילוצ

 -טעברַא ענייז ןופ טצונעגסיוא טפָא רע טרעװ -- ןוט וצ

 סָאװ סָאד ןוא טנױלַאב טכעלש טרעװ רע ; םיטַאבעלַאב

 רעמכָאנ ענייז קעװַא טיג ןוא רע טלייטעצ ,ָאי ןיוש טָאה רע

 ,םירבח עמערָא

 .1924 רָאי ןיא ןיקסילּפ טמוק ךיירקנַארפ ןייק

 .טשינרָאג טימ ךיז רע טמענרַאפ ,ךַאּפ ןייז טימ ץוח ַא

 רעד ןופ טייװ טשינ ,רעמיצ-לעטַאה ַא ןיא טניוװ רע

 טגנערברַאפ רע .ןשטנעמ ןופ טרעטייוורעד ,?ַארבמַאהלַא,

 ןיקסילּפ יװ -- ןעלעבײל ' השמ טימ ךעלסילשסיוא

 ןיז רעביא קידנעטשלופ טסייר רע .ךעלטרעצ םיא טפור

 -יטש ןופ שטנעמ ַא קידנעיײז ןוא טייקיטעט ;עשירַארעטיל

 ףיוא זיולב קידנרעביפ ךיז רע טפרַאװ ,ןזירּפַאק ןוא ןעגנומ

 -יא טשינ לָאמניײק ןוא רעטבילַאב ןייז ףיוא : טיבעג ןייא

 טגוװָא ןדעי םיא טפערט ןעמ .ליּפש-ךַאש רענעסירעגרעב

 ןיא ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ,טעברַא רעד ךָאנ

 ןופ טיוו טשינ ,קילבוּפער ןפיוא , "רַאזַאהטלַאב,, עּכַאק

 -רַאפ עבלע ,רבח ןייז טימ ,"עגיל-רוטלוק,, רעקילָאמַא רעד

 .ךַאש עיטרַאּפ ַא רעביא טפיט

 רבה ןרעטלע ןייז וצ טייקנדנובעגוצ ערַאבליײטעצמוא ןייז

 רעד טימ הנותה רע טָאה 1931 רָאי ןיא ,קרַאטש רעייז זיא

 רעטסעװש יד ,ןייטשנרעב עניגער רענעדײשַאב ,רעליטש

 רעיז ןכװַאב טּפָא ךָאנ טגעלפ עכלעװ ,ןבייל-השמ ןופ

 וצ טייצ ןופ ןעמיורכָאנ ןוא 46 עקּפילָאװָאנ ףיוא לרעמיצ

 טָאה ןַאד טניז .םירוחב עקיסעלכַאנ וצ יד ןופ טייצ

 .. ביל עמוטש ןוא עליטש ַא ריא טימ טריפעג ןיקסילּפ

 םעד ןיא טירד-עבלַאז ןיוש ייז ןעניוװ ,ןָא טלָאמעד ןופ

 ןבעל םעניא .לסעג-ןָאּפמַאר םעד ףיוא לקניוו םענעדײשַאב

 : גנורעדנע עקידנעטשלופ ַא ןיירַא טערט ןעניקסילּפ ןופ

 רערענָאיצולָאװער רעגנוי רעד ןופ סולפנייא ןרעטנוא

 ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא לפייווצ ןָא ןוא ,עּפורג-רעביירש

 .טײקיטעט עשירַארעטיל ןייז ןָא קירוצ רע טבייה ,יורפ ןייז

 טקילײטַאב ,עּפורג רעד ןיא דילגטימ רעוויטקַא ןַא טרעוו רע

 -סיוא-רעטעברַא עלַא ןיא טעמכ סעמעָאּפ ןוא רעדיל טימ ךיז

 -ישרַאפ ףיוא ןעגניפַאש ענייז טימ סױרַא טערט ןוא סעבַאג

 .ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ןוא -עשירַארעטיל ענעד

 ךיז רע טפרַאװ ,ןפַאש ןייז ןיא רענַאשז ןטסנרע םענופ

 ױשפא .רעדיל-רעדניק עקידװעליּפש ,עטכיל וצ רעביא

 ןכעלרע ,ןשידניק םעד ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג ךיוא סָאד זיא

 טעמכ ,רעקיזָאדרעד סָאװ ,רעטקַארַאכ ןלַאטנעמיטנעס ןוא

 -רַאפ ךיז ןיא טָאה "ןקז רעגנוי, ןוא רעָארג קידנעטש

 , ? טגאמ

 ןשיוצ רע טביירש רעדיל ענייז ןופ לייט ןטסערג םעד
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 יורפ יד

 רעטכיד ןופ

 ןיקסילפ עניגער

 ןלַאקָאל עשינעיגיה ץנַאג טשינ יד ןיא "יינ ַא ןוא סערּפ, ַא

 ןוש .,טעברַא רע וװ ,קירבַאפ-רעדיײנש סנַאמרעדיב ןופ

 .טנוזעג ןיא ךַאװש ץנַאג קידנעייז

 שטָאכ -- ךעלדיל יד סָאװ ,רעדנוװ ןײק טשינ זיא

 ךיז ןקידנערַאפ -- עקיברַאפ ןוא עקידווװעליּפש ,עכעליירפ

 .רסומ ןלַאיצָאס ַא טימ קידנעטש טעמכ

 : טייהנגעלרַאפ ַא רַאפ רעדניק יד רע טלעטש לָאמטּפָא

 -ערגַאבמוא ןופ ,ןטלעװ עשיטסַאטנַאפ ןופ ייז טלייצרעד רע

 טגנַאלרַאפ רע : קילג טמולחעגסיוא ןופ ןוא דיירפ רעטצענ

 רע ןוא "דייר ערָאלק טימ,, ןרעפטנע ןלָאז יז ,רעדניק יד ןופ

 : יז יב טגערפ

 ,ןגערפ ךייא לעװ ךיא ,טרעה ,רעדניק

 : דיר ערָאלק טימ רימ טרעפטנע

 ,ןגעװ עכלעוו ,רעדניק ,רימ טגָאז

 ? דיירפ ןופ דנַאל םעד וצ ןריפ

 וצ סָאװ טשינ ןסייוו יז ,טפעלּפעג יװ ןביילב רעדניק יד

 ַאזַא ןופ טרעהעג ָאי סעפע טָאה לגניי ַא רענייא .ןגָאז

 : ןרעפטנערַאפ וצ טריבורּפ רע ןוא דנַאל

 ,ןעמולב ןוא ןוז ןופ דנַאל ַא זיא'ס

 ,גנַאגרַאפ-ןוז זיב דיירפ יד טבעווש

 ןעמוק וצ רעווש זיא ןיהַא רָאנ

 ,גנאל רעייז טרעיוד סע ןוא

 יד רע טלייצרעד רעדיל ענייו ןופ לייט רעסיורג ַא ןיא

 ןופ ןוא גנויײרפַאב ןופ ןפמַאק ןופ .ט ק ע ר י ד ,רעדניק

 ףרעטלע ערעייז ןופ ןדייל יד

 םענופ דליב סָאד רָאלק ךיז טמוקַאב רעדיל עקינייא ןיא

 .זירַאּפ ןיא ןבעל-רעטעברַא ןשידיי ןטרעטַאמעג

 טענַא לרעטסעווש ןיימ טימ

 ,ןעייווצ ןיא רימ ןציז

 -- טעב ןפיוא טרעטעווס ןגיל

 ןעיינ וצ קעּפ עצנַאג

1538 

 קעװַא זיא עטַאט רעד ןוא
 ,ןגָארטוצּפָא טעבּרַא

 קעּפ עצנַאג ןעגנערב רע טעװ
 .ןגָאװ ַא ףיוא טעברַא

 ןבָאה יז : ןפוא ןטושּפ ַא ףיוא ןבירשעג ןענעז רעדיל יד

 ,קיטכירפיוא ןוא ךעלרע ןענעז יז : הלעמ עסיורג ַא רעבָא

 ,המשנ רעשירעדניק רעד ןיא ןיירַא טקעריד ןעגנירד ייז

 ןשידיי ןטימ דניק עשידיי טָאד טנעקַאב רעטכיד רעד

 ,'בורגןליוק ןיא;)) .ךיירקנַארפ ןיא ןבעל-רעטעברַא

 ..דנַא ןוא "סניימ דניק ןרעל , ,?שידִיי,

 רעדיל -רעדניק לכיב עטשרע סָאד ןענישרעד זיא 1937 ןיא

 ; "הכולמ עשרעדניק ַא; : ןעמָאנ ןרעטנוא ןיקטילּפ דוד ןופ

 ןוא רעדיל ,ךוב טייווצ ןייז טניישרעד רעטעּפש רָאי ַא טימ

 ןענעז רעכיב עדייב ."דנאלרעדנווו,, ןעמָאנ ןטימ ,ךעלהשעמ

 -עג רעד ייב ןלוש-בָאגוצ יד ךרוד ןבעגעגסיורַא, :טנכיײצַאב

 ןעמ .'זירַאּפ ןיא דניק:רעטעברַא ןופ טניירפ טפַאשלעז

 -גידַאב עקידהמחלמְרַאפ יד ייב זַא ,ןייטשרַאפ רעבָא ףרַאד

 -סױרַא רעשילַארָאמ , ַא : טײטַאב רעכיג סע טָאה ןעגנוג

 ךָאנ זיא'ס .רעלעירעטַאמ ַא ,רעשיטקַאפ ַא רעדייא ,"רעבעג

 .רעכיב ןבעגסיורַא ןיילַא ןופ ?עדָאמ ,, יד ןעוועג טלָאמעד

 ךיז ןרעקמוא ןכָאנ ,הריד רעיינ ןייז ןיא ןייגרעביא ןטימ

 טימ ךיז ןבעלנעמַאווצ ןכָאנ ןוא ןפַאש ןשירַארעטיל םוצ

 םיַײה ַא ןיא טלדנַאװרַאפ זיוה ןייז טרעוו .,עניגער יורפ ןייז

 ןקידהמחלמרַאפ ןופ רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש יד רַאפ

 .זירַאּפ

 -נַאטס עטשרע יד זיוה ןייז זיא ,הרוא-סינכמ רעסיורג ַא

 -סיוא ןופ טסעג עשירעלטטניק ןוא עשירַארעטיל יד ןופ עיצ

 ןרעגגעל ַא ףיױא רעדָא ,ךזַאב ַא ףיוא ןעמוק סָאװ ,דנַאל

 .זירַאּפ ןיא טלַאהפיוא

 -רעדניא ךיז ייב יו ָאד זיא רעגנַאמ קיציא רעטכיד רעד

 רתסא  ,עניטסעלַאּפ ןופ ןװָאקינרעיּפַאּפ ָאד טעז ןעמ .םייה

 ףליױפ ןופ רעלעה םעניב ,ןָאדנָאװ ןופ ןענַאמטיירק

 -עג םעד ןוא ןָאק ךענעה רעקיזומ םעד ,םיובטָאר רעסישזער

 לאינד רעביירש םעד ,בשות-בלאה רעזיראּפ .םענעזעוו

 ןופ עשימייה עלַא ערעזנוא ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,ינרַאשט

 .זירַאּפ

 עלעקנוט ,ענירג יד טנַאקַאב טשינ זיא זדנוא ןופ ןעמעוו

 (טצעזַאב) ,"עלּפמָאק , ןעוועג קידנעטש זיא סָאװ ,עקּפַאנַאק

 ןענופעג טשינ ןיוש ןבָאה עכלעוו ,עטקיטעּפשרַאפ יד ןופ

 ןיקסילּפ קידחוירב טשינ יװ ןוא . . . שיט םורַא ץַאלּפ ןייק

 רעד טָאה ,ןעלטימ עלעירעטַאמ ענייז טימ ןייז טשינ לָאז

 וצ טרעהעגפיוא טשינ לָאמניק טעמכ ךיק רעד ןיא קיניײשט

 -עגפיוא טשינ ןבָאה לּפָאגילפעל ןוא רעלעט יד ןוא ןדיז

 טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב טנװֶא ןדעי ןעלגנילק וצ טרעה

 -וָקִא רעד ןיא ,טײקלַאגעלמוא רעד ןיא .ןײרַא
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 ןרָאװעג ןסירעגרעביא טשינ ץלַא סָאד זיא ,טייצ-עיצַאּפ

 ןויטַאריּפסנָאק ַא ףיוא טרעדנעעגרעביא ןרָאװעג זיולב רָאנ

 . . . ןפוא

 ןוכ סעיליפ יד ןופ ענייא ןרָאװעג ןענעז ךעלרעמיצ ענייז

 .ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ טעברַא-דרערעטנוא רעד

 -ענרַאפ ץלַא יד יו ,ןקרעמַאב טנַאקעג ןעמ טָאה טּפָא

 ןַא טימ ,סָאג ןופ ןָא טמוק ןיקסילּפ עניגער יורפ עקידנעמ

 -עג סױרַא טרָאד ןופ טיצ ןוא ךיוב ןרעכעה ןכעלריטַאנמוא

 טלנומשעגמיײהַא טָאה יז סָאװ ,ךעלגנעל ענעלָאװ עטקירטש

 -רַאפ ,ןטפעהוצסיוא ייז ידכ ,ךעלקירבַאפ-שזַאטָאקירט יד ןופ

 .הנויח ףיוא םורַא ױזַא קידנעניד

 .ַא טימ ןיקסילּפ ןָא טמוק טייצ רעבלעז רעד ןיא דָארג

 ןטלַא ןופ טנעה עקידנרעטיצ ןיוש יד ןוא ,"ךיוב,, ןטייווצ

 -- טרָאד ןופ ןעיצסױרַא ןגעלפ בייל השמ םענעבעגעגרעביא

 -אטקעה ענעדישרַאפ יד -- ןישַאמ-קורד ַא רעטנוא ןופ יו

 ןוא ייז ןריטרָאס ,ןגײלרעדנַאנַאפ לענש ךעלטעלב עשיּפַארג

 רעד ןופ סעבַאגסיוא עטסעיינ יד טָא טימ ןענידַאב רעטעּפש

 ןופ רעביירש עשידיי יד ,רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא רעשידיי

 .זירַאּפ

 (ןעגנול יד ףיוא) רעקנַארק ַא ןעװעג זיא סָאװ ,ןיקסילּפ

 א ןעוועג רעבָא זיא ,רעטסײרד ןײק טשינ עבטב ןוא

 טסולפנייאַאב לענש זיא רע .טסַאיזוטנע ןַא ,רעטרעטסײגַאב

 ץלַא רעּבָא טָאה רעטצעל רעד .עבלע רבח ןייז ןופ ןרָאװעג

 : ןוט טלָאװעג ןיילא

 ףעגנערב ןייג ןיוש לעװ ךיא ,בוטש ןיא וד ביילב --

 ! עקדוד

 ןייג ןיוש לעװ ךיא ,בוטש ןיא וד ביילב ,ןיינ ,ןיינ ---

 עיירטעג ייווצ יד ךיז ןגעלפ ױזַא --- ! עלעבייל השמ ,ןעגנערב

 זיא ןיקסילּפ רערעגנוי רעד זַא ױזַא ,ןעגניד טפָא טניירפ

 . . . טגנערבעג -- ןוא געוװ םעד ןפָאלרַאפ קידנעטש טעמכ

 ,ןעגנוציז עמייהעג ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ןעוו ,עבלעזסָאד

 סרענטוק דוד ןוא סרעלדַאנ עינומ טימ לייטנטסרעמ

 : לײטנָא

 ביילב וד ןוא ןטיה ןוא זיוה ןרַאפ ןייטש לעװ ךיא --

 ! עלעבייל השמ ,בוטש ןיא

 ךיז טסנעק ןוא שיאעוורענ וצ טסיב וד ,טשינ סָאד ,ָא --

 -עג טשינרָאג טעװ רימ ,טלַא ןיוש ןיב ךיא ,ןליקרַאפ ךָאנ

 ! עקדוד ,ןטיה לעװ ךיא ,ןעש

 קידנעטש טעמכ עלעבײל השמ טָאה ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא

 . . . טריפעגסיוא

 סעקרעשזַאטע עטּפָאטשעגנָא ליפ יד ןשיווצ ,ָאד ןענעז ױזַא

 ןרעווש ןטקורַאפ-בלַאה םייב טייקלקנוט רעד םורַא ןוא רעכיב

 -עלמוא עשירַארעטיל יד ןרָאװעג טריטקעיָארּפ ,גנַאהרָאּפ

 ײיטנַא עֶסיֹורג וצ ווירב { ?עטָאל עלעג יד, עבָאגסיױא עלַאג

 ןגעוו רעלטפַאשנסיװ ןוא רעלטסניק ,רעביירש עשיטסישַאפ

 : ןעגנוגלָאפרַאפ ןדיי ןוא םזיטימעסיטנַא-ישיוו ןלעיציּפָא

 ענעטלַאהַאבסױא רַאפ ףליה עלעירעטַאמ ןוא עשילַארָאמ

 ,סעיצקַא ערעדנַא ענעדישרַאפ ןוא רעלטסניק ןוא רעביירש

 ןביוא ןופ ןעקדוד ןופ תוסּפורטוּפַא רעקיצרַאה רעד רעטנוא

 השמ ךרוד ןכַאװ ןקידשפנ-תריסמ ,םענעבעגעגרעביא םייב ןוא

 . . . ןטנוא ןופ ןעלעבייל

 ןץ"טזעלוע .מ ,ןיקסילפ דוד : סטכער וצ סקניל ןופ

 ,1938 רָאי ןיא טריפַארגָאטָאפ) ןיוועלש .ב ןוא

 .(גנוניווו רעמוז ףיוא

 -עיורט םעד ןופ טכַאנ עדליוו יד ןעמוקעג זיא'ס זיב . . .

 . . . 1942 רָאי ןופ ילוי ןט-16 ןטמירַאב-קיר

 -עג ןבירטרַאפ ןענעז יורפ רעלעדייא ןייז טימ ןיקסילּפ

 -רַאפ 'לָאמ סָאד ןוא לקניוו ןדיײשַאב ,םערָא רעייז ןופ ןרָאװ

 . . .! קיבײא ףיוא ןרָאװעג טּפעלש

 םעד ןיא ןפרָאװעג ןפרָאװעגניײרַא ךיילג זיא ןיקסילּפ

 .יסנַארד ןופ בורג-לסעק

 . .! טקידנעעג לָאמָאטימ םיא רַאפ ךיז טָאה ץלַא ןוא

 ןיא : קָאלב ןטייװצ ַא ןיא עניגער ,קָאלב ןייא ןיא רע

 -לַאװ -- ,עלעבייל השמ ,םיא רַאפ ,רערַאבדײשעצמוא רעד

 ,טנוה רענעבירטרַאפ ַא יװ ,,רעמַאזנייא ןַא ,ץעגרע ךיז טרעג

 -רַאשיר ,רעטלָאװ : ןרַאװלוב יד ףיוא קנעב יד ןשיװצ

 .ןרעווקס ענעדישרַאפ יד ןיא ןוא רַאונעל

 . .ּפַאלק רעקידארומ ַא טרעהרעד ךיז טָאה לָאמַאטימ

 -יסנַארד ענעקָארשרעד טוט םוצ יד רעדייא ךָאנ ןוא

 ןעמ טָאה ,ןריטנעירָא סעּפע טנעקעג ךיז ןבָאה רעניווונייא

 -עגסיוא לטניב סָאד קָאלב "ןעיורפ םייב ןגיל ןעזעג ןיוש

 עניגער רענייר ןוא רעכעלרע רעד ןופ רענייב עטרעגָאמ

 . . . ןיקסילּפ
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 -דנעמוא יד ןגָארטרעבירַא טנעקעג טשינ רעמ טָאה יז
 וצ טכאמעג ףוס א ןיילא םורא יוזא ןוא ןדייל ערעוװש עכעל

 . . . ןבעל טקיניײּפרַאפ ןוא שיגַארט .גנֹוי ךָאנ ריא'

 -שידרערעטנוא יד ,ירפ רעד ףיוא םירבח סניקסילּפ

 טגרָאזַאב ,רַאפעג-סנבעל טימ םיא ןבָאה ,רעביירש עקידנבעל

 טָאה רע סָאװ ,ןכַאז עקיטיינ ערעדנַא ןוא ךעלקעּפ-זייּפש טימ

 .ןעמעלַא טליײטעגרעדנַאנופ ,יסנַארד ןיא ,טרָאד ךיוא

 ןטשרע םעד ,ץייו םהרבא רעביירש םעד טָאה ןעמ ןעו

 -סילּפ יב ןטעבעג ךיז רע טָאה ,יסנַארד ןופ טריטרָאּפעד

 קנעדנָא ןוא הנתמ סלַא םיא ייב ןעמענוצ לָאז רע ,ןעניק

 -עג גנַאלנרָאי טָאה רע עכלעוו טימ ,רעדעפ ענעדלָאג ןייז
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 רעבלעזרעד ןיא טקורדעג יײז ןוא ןלעװָאנ ענייז ןבירש

 ... רעדיל ענייז ,ןיקסילּפ ,רע סָאװ ,גנוטייצ

 -הנעט ,הנתמ יד ןעמענוצנָא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ןיקסילּפ

 ןוא ..דלָאג טנייפ בָאה'כ זַא ,ךָאד טסייו -- : קידנע

 סָאד רשפא ךָאנ טסעװ וד ,גנוי ךָאנ טסיב וד -- סנטייווצ

 -אד ,ךיא ,ןצונאב ןפראד ךָאנ יז טסעװ וד ,ןבעלרעביא ץלא

 ןױש לעװ ךיא ,ןכָארבעצ ןוא קנַארק ,טלַא ןיוש ןיב ,ןגעק

 ןיוש זיא רעדעפ יד ..ןטלַאהסיוא טשינ רעכיז ץלַא סָאד

 . . . ! עקירעביא ןַא רימ רַאפ

 -יורג טימ זיא ןילַא ךיז רעביא תואיבנ עקירעיורט ןייז
 .ןרָאװעג םיוקמ טײקמַאז
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 .ןרעב םהרבא

 רעטכיד-רעדניק רעטראצ .דעד

 .ןיקסילּפ דוד רעמ ָאטשינ

 טיוט ןטרלניפַאר ןוא ןקידהנושמ ןכלעוו ,טשינ סייוו ךיא -

 טסיוו רענייק .ןבילקעגסיוא םיא רַאפ ןבָאה רעדרעמ יד

 וצ ידכ ,םיא ןופ רכז א שטָאכ ךיז טניפעג סע וװ ,טשינ

 טגיל ָאד ,ןסיו לָאז ןעמ ,הבצמ ענעדײשַאב ַא םיא ןלעטש

 עכלעזַא ןבירשעג טָאה סָאװ ,רעטכיד רעשידיי רעטושּפ ַא

 ןגעװ -- ךעלרעדניק ערעזדנוא רַאפ רעדיל עשידיי עקידוונח

 ,רעדניצ-ןּפמָאל ןוא רערעק-ןעמיוק ןגעוו ,דלַאװ ןוא דלעפ

 טנרעלעג ךעלרעדניק יד טָאה רע .ןעמולב ןגעוו ןוא םִי ןגעוו

 .קלָאפ רעייז ןבָאה וצ ביל

 ברע ןוא םעריטש-ברע ,גָאט-גנילירפ ַא : ךיא קנעדעג

 ַא טנגעגַאב ךיא בָאה ןסַאג רעזירַאּפ יד ףיוא .דרָאמ-ןדיי

 יז .10 רָאי ַא ןופ עלעדיימ שידיי קידונח-ץרַאוװש ,טנַאקַאב

 -רעכיב רעד טימ לסיפ ןייא ףיוא טלסּפָאהעגרעטנוא טָאה

 .טניוו ןפיוא טעשאלּפעצ ןקָאל עצרַאװש יד ,טנַאה ןיא עקעט

 ערעווש ַא ? טעלאק ,זיא סָאװ .ןילַא ךיז וצ טדערעג טָאה יז

 ןוא טעלָאק טרעפטנע -- ףיינ .ריא ךיא גערפ --- עיצקעל

 -טילפ רעהרעד ךיא ןוא שידיי ןקיטּפַאז ַא ןיא רעטייוו טרזח

 : זרעפ ַא סניק

 רעדנירג ןרעוו רימָאל ,רעדניק ,

 ! הכולמ רעשרעדניק ַא ןופ

 טכילגעגסיוא ? טנערברַאפ ? טעלָאק ,דניצַא וטזיב וװ

 ןדנובעג ַא יו ןגעלעג טזיב וד ? דרע רעד טימ ןעמַאזוצ

 ןעמַאװצ ."רעוויה'ד םָארדָאלעװ,, רעזירַאּפ ןיא עלעסּפעש

 ןופ טרעטַאמעגסיוא ,ןעמַאמ ןייד טימ ןוא ןטַאט ןייד טימ

 .ןענייוו ןופ ןוא רעגנוה

 ןוא ,טעלָאק ,ןָאטעג לכיימש ןעקניכַאװש ַא ךָאנ טסָאה וד

 ָאטשינ טסיב ,רענייטש עטלַאק יד ףיוא ןפָאלשעגנייא טסיב

 ןייד ןופ רעפַאשַאב רעד רעמ ָאטשינ זיא'ס יװיױזַא ,רעמ

 .ןיקסילּפ דוד ,"הכולמ רעשירעדניק.

 ַאזַא יב זילַאנַא ןשיטירק ַא ןביירש וצ רעוװש זיא סע

 ןייז ייב זיולב טשינ ייטש ךיא .טייהנגעלעג רעשיגַארט

 -ייא ןיימ ךיוא זיא סע ; רבק םענענופעג-טשינ ,םענעּפָא

 טשינ לָאמניק ןיוש ךיז טעװ סָאװ ,דנוו ענעפָא ענעג

 .ןלייהרַאפ

 -דנע יז ןוא טנגוי ןיײז טכוזעגמורַא רע טָאה גנַאלנרָאי

 עשידיי יד טימ ןעמַאזוצ ןענופעג יז טָאה רע .ןענופעג ךעל

 "רעדנווו; ןוא "הכולמ רעשירעדניק,, ןייז ןיא ךעלרעדניק

 ,"דנַאל

 זיא רע .עשרַאװ ןיא טנגעגַאב םיא ךיא בָאה 1921 ןיא

 -ביב-רעטעברַא רעשידיי ַא ןיא רַאקעטָאילביב ַא ןעוועג ןַאד

 -עג רעד ןיא ןעוועג זיא רע .סַאג ענלעשזד רעד ףיוא קעטָאיל

 .י .,רעסיג .ד .מ ,ןַאמרעקעב ,יקסווָאלַאשזד ןופ טפַאשלעז

 ,רעטסגניי רעד ןעװעג ןיב ךיא .וָאקינרעיּפַאּפ ןוא ןַאמריק

 יּפָא טַאהעג סָאװרָאנ בָאה ןוא ,19 רָאי ַא ןופ לרוחב ַא

 -רעטעברַא, רעװעשרַאװ רעד ןיא דיל טשרע ןיימ טקורדעג

 ַאזַא.. .טלעטשעגרָאפ םיא רַאפ ךימ טָאה ַאוד לּפָאק ."גנוטייצ

 -רַאפ טימ רימ וצ טגָאזעג רע טָאה -- "רעגנוי ַאזַא ,רעגנוי

 ,ךַאז-טּפיה יד ! רימ טלעפעג דיל רעיא , -- גנורעדנווו

 -יופ ןייק ןייז טשינ ,ןביירש ךס ַא ןענרעל ךס ַא טלָאז ריא

 ןעמ ! שיגרענע גונעג טשינ ןיב ןילַא ךיא ! רעצנעל

 *! ןביירש ,ןביירש ףרַאד

 דיז רעדיוו ןבָאה רימ ,טדיישעצ ךיז ןבָאה ןגעוו ערעזדנוא

 .ןפָארטעג

 -רַאפ ַא טימ ,ילבפיוא ןקישַאר טימ רעבירַא ןענעז ןרָאי יד

 רעקידנטיידַאב ַא טרעװ זירַאּפ .גנואיוב-רוטלוק רעטגייווצ

 החּפשמ רעשירַארעטיל רעזנוא וצ .רעטנעצ -רוטלוק

 יו ןסקַאװ רימ ,טולב קידלּפַאצ ןוא שירפ וצ רדסכ טמָארטש

 רעד םורַא עּפורג עשירַארעטיל עטריטנעמעצ ןוא עקרַאטש ַא

 ."לַאנרושז רעזירַאּפ,, םורַא ןוא ?עסערּפ עיינ,, יד ,גנוטייצ

 עפורג עצנַאג יד זַא ,ןייז טנעקעג טשינ שרעדנַא טָאה סע

 עטסמערַאװ סָאד ןוא בוטש עטסמערַאװ יד ןעניפעג לָאז

 -צָארט ןוא .ןיקסילּפ דוד ןכעלסעגרַאפמוא רעזדנוא ייב ץרַאה

 ןופ -- קיטעט קיניײװ ןעוועג ןרָאי ליפיוזַא זיא רע סָאװ םעד

 ,טײקטושּפ ןייז טימ רע טָאה -- דיל ַא רָאנ טייצ וצ טייצ

 טייקיטכירפיוא ןייז טימ ,טייקסטוג רעכעלרעטָאפ ןייז טימ

 טנעקעג טשינ ךיז ןטלָאװ רימ זַא ,ןגיוצעגוצ עלַא זדנוא

 .םייה רעמערַאװ ןייז ןָא עּפורג רעזנוא ןלעטשרָאפ

 דוד -- למוט ןָא ןוא שער ןָא ,1927 רָאי ןיא ,לָאמַאטימ

 -רַאֿפ ַא טעמכ ,ןוא טנעה יד רַאפ ןָא זדנוא טמענ ןיקסילּפ

 ,םענעטלַאהַאבסיוא ןייז ןיא ןײרַא זדנוא רע טריפ ,רעטמעש

 רעשירעדניק , ןייז ןיא ,ןדע-וג ןשירעדניק ןטלטרעצעגסיוא

 ."הכולמ

 ןעװעג טשינ סע זיא טניירפ ןוא עטנעָאנ ענייז עלַא רַאפ

 ןעמונעגפיוא סָאד טָאה זדנוא ןופ רעדעי .גנושַאררעביא ןייק

 -עג ךיז טָאה ןעמעװ רַאפ .ךַאז עטעטרַאװרעד-גנַאל ַא יו

 ץרַאה עלעדייא עקיזָאדסָאד ,המשנ עלעדייא עקיזָאדיד טלָאז

 ? ךעלרעדניק עשידיי עניילק יד רַאפ טשינ ביוא ,ןענעפע
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 דוד יו רעטכיד ַאזַא סָאװ ,ךעלריטַאנ ןעװעג סע זיא

 ."הכולמ עשירעדניק יד, ןפַאש טנעקעג טָאה ןיקסילּפ

 זיא ,גנושַאררעביא ןַא ןעװעג ָאי זיא זדנוא רַאפ סָאװ

 רעשירעדניק,, ןייז ןיא לייטנָא רעשירעדניק רענעגייא ןייז

 -עגטימ יװַא טָאה רעטכיד-רעדניק ַא ןעוו-ןטלעז ."הכולמ

 דוד רעקירָאי-קיצפופ רעד ,רע יוװ ,טפיטשעגטימ יױזַא ,טכַאל

 .ןיקסילּפ

 :לעזַא ןעמוקסיורַא ןענעק קלָאפ ןופ ןשינעפיט יד ןופ רָאנ

 ןופ ןשינעפיט יד ןופ קידנעמוק ,אקווד ןוא .תומשנ ענייר עכ

 ןשטנעמ עטוג ,עקיצרַאה עכלעזַא זַא ,ןייז טלָאמעג ןעק ,קלָאפ

 ַא זיא ןעמ זַא ןבָאה טשינ טייהדניק ןייק ןצנַאגניא ןלָאז

 וצ טריפ געװ רעכעלריטַאנ רעד ןוא ןיקסילּפ יװ רעטכיד

 וצ קיטייצכיילג םיא סע טריפ ,"הכולמ רעשירעדניק., רעד

 ןעזעגּפָא ; טייהדניק עטרַאגעג ,ענעגיא ןייז ןעניפעג

 ענעגיובעג ענייז ףיוא טגָארט רע ןרָאי ערעווש לפיוו ןופרעד

 .סעציילּפ

 יורטוצ ןקידװעליּפש םעד ןפַאש ןעמ ןעק רַאפרעד רָאנ ןוא

 ךעלרעדניק יד .ךיירקנַארפ ןיא ךעלרעדניק עשידיי יד ןופ

 -יוצנַארפ רעד ןופ עיצקעל רערעוװש ַא ךָאנ םײהַא ןעייג

 ,ןרַאוטָארט רעזירַאּפ יד ףיוא רעטנוא ןצנַאט ,לוש רעשיז

 .ןיקסילּפ דוד ןופ זרעפ ןשידיי ַא קידנעגניזסיוא

 ַא ןופ לָאר יד ךיז ףיוא ןעמענ טשינ לי רעטכיד רעד

 -גיק יד טימ ןעמַאזוצ ,ליוו רע .רערעל ַא ןופ רעדָא ,רעטָאפ

 ןטימ  ,ךיט ןטימ ,םולב רעד טימ ךיז ןקיוװק ,ךעלרעד

 .ןבעל ןטימ ,זָארג ןטימ ,דלַאװ

 רעביא ךעלרעדניק ענייז טימ רעטכיד רעד םוא טפיול ױזַא

 ןוא ןבעל ןגנוי ןטימ ךיז טענילכרַאפ ,דלַאװ ןוא דלעפ

 .דיירפ רעשירעדניק רעד טימ ןָא ךיז טרוכיש

 .ןוז ןוא דלעפ ןַארַאפ ךָאד זיא קידנעטש טשינ רעבָא

 טפַאש  ױזַא .לוש ַא ,םייה ַא ,טָאטש ַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע

 םעד טפַאש רע .סעמעט עשיטָאטש ףיוא רעדיל יד רע

 ןופ הלילח טשינ ,"רערעק-ןעמיוק, םעד ."רעדניצ-ןּפמָאל,

 .ןכַאל וצ קיטומטוג ןעמַאזוצ ייז טימ רָאנ ,קזוח ןכַאמ וצ ייז

 .ןיזפרַאש רעניד ןוא רָאמוה רענייפ

 "סרערעקנעמיוק,, יד טימ ןסַאג יד ןיא טפיטשעגמורַא גונעג

 ןוא ןבוטש עשידיי רעביא רע טייג ,"רעדניצ-ןּפמָאל,, ןוא

 טציז סָאװ ,ןדייז ןגעוו ןוא עניירק עבָאב רעד ןגעוװ טגניז

 רעביא "הכולמ רעשירעדניק,, ןייז טימ טייג רע .רפס ַא ייב

 לועלג ַא ייב טוג קידהיחמ םיא זיא'ס ןוא ןבוטש עשידיי

 .ןטלַאטשעג ענעקַאבעגנייא ,עביל יד טימ ייט
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 טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא טסיב .ןיקסילּפ דוד רעקיצרַאה

 ,טַאהעג ביל קרַאטש ױזַא טסָאה וד עכלעוו ,ךעלרעדניק עגייד

 ע

 רעכעלדניפמע ןַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא ןיקסילּפ דוד

 ףיט ןשינעעשעג עלַא טָאה רע .רענָאיצולָאװער ַא ,המשנ

 ןבילבעג רע זיא ןטנעמָאמ עטסרעווש יד ןיא .טבעלעגכרוד

 .טלפייווצעג טשינ עגר ןייק ףיוא ןוא טסעפ

 ןכעלקערש םעד ןופ ןעמוקעגסיורַא סנ יּפ לע ןיב ךיא ןעוו

 רעכואב עטשרע עניימ ןענעז ,1941 ןיא יסנארד םוניהג

 רענָאװש ןייז ןוא עניגער יורפ ןייז ,ןיקסילּפ דוד : ןעוועג

 .ןיטשנרעב בייל השמ

 רַאפ ןוא .סעיצַאמרָאפניא ךָאנ קיטשרוד ןעוועג ןיב ךיא -

 -עיווָאס ןפיוא ךיז טרעה סָאװ, : םיא ךיא גערפ ןעמעלַא

 ַא ןוא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא טָאה רע 7? טנָארפ ןשיט

 .תורצ ןייק רימ ןפַאשרַאפ טלָאװעג טשינ -- ןגיוושעג עלייוו

 רעטגערעגפיוא ןַא ,ףיוא קיטסַאה ךיז רע טלעטש גנילצולּפ

 סע ! טכעלש זיא סע. : םעטָא ןייא ןיא רימ וצ טגָאז ןוא

 ןוא קסנַאירב ןעמונעג ןיוש ןבָאה ייז ! קידנקירדרעד זיא

 זַא ,טגייצרעביא ףיט ןיב ךיא רעבָא ! עװקסָאמ ףיוא ןעייג

 ןשיטעיוװָאס םעד ןיא ! רבק רעייז ןעניפעג ייז ןלעװ ןטרָאד

 "! ןײרַא טשינ ייז ןלעוװו עװקסָאמ

 הנח ןירעביירש ןוא ןירעלָאמ יד טריטסערַא טָאה ןעמ ןעוו

 ,ַארוגָאנױו ךורב רעקיטירק םעד ,ןַאמ ריא טימ ַאקסלַאװָאק

 ןיילַא ךיז טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג ןיקסילּפ זיא

 ןגָארט ןוא גנודניברַאפ ןיא ייז טימ ןייטש וצ ןגָאלשעגרָאפ

 .ןײרַא הסיפת ןיא ךעלקעּפ ייז רַאפ
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 -וצ ךיז ןבָאה "הכולמ-רעדניק,, ךוב ןייז ןופ רעדניק ייווצ

 : ןרעדנַא םוצ טגָאזעג רענייא טָאה .טדערעגפיונ

 : טרעהעג ךָאד ןטַאט ןופ בָאה'כ

 .ןטייצ עיינ ןעמוק סע

 דרע רעזדנוא ףיוא ,ָאד טָא ץלַא

 .ןטייברעביא ךיז טעוו

 וא גנַאלרַאפ רעטספיט ןייד ןעוועג זיא סָאד זַא ,סייוו ךיא

 ךיד טָאה ןביולג רעקיזָאדרעד .ןביולג רעטסקיליײה ןייד

 .סעגר עטצעל ענייד טרעטכיילרַאפ ןוא טיילגַאב רדסכ

 יי י.י יב יי =

 0: 142 א א

 רע

 יי יי ריי...

 עי יי עי ריי א יי



 כב

 יקסווָאנשוולד .מ

 ןעגנאגעגסיוא זיא עלהשצעמ-רעדניק סאד

 ןיילק א טרעגלאווראפ ךיז טָאה ,קרָאי-וינ ןסיורג םעד ןיא

 -עגטימ טָאה עלעכיב סָאד .רעדיל-רעדניק עשידיי עלעכיב

 -עג זיא רע תעשב ,זירַאּפ ןופ גנילטכילפ רעשידיי ַא טכַארב

 -עגנייא שינעלייא ןיא ןוא םייה רענעסעזעגנייא ןייז ןופ ןפָאל

 טלָאמעד טָאה רע : געוו-רעדנַאװ ןרַאפ עטסקיטיונ סָאד טקַאּפ

 עשרעדניק א, סניקסילפ דוד ןעמענוצטימ ןסעגראפ טשינ

 -סָאד ןענופעג םיא ייב געט יד דארג בָאה ךיא ןוא , "הכולמ

 ,ךעלדיל עקינוז ,עטראצ יד טימ עלעכיב עקניניד עקיזָאד

 .רעדניק עשידיי רַאפ ןבירשעג

 ַא ןעמוקַאב קירוצ געט עכעלטע טימ ךיא בָאה דארג ןוא

 -ַאב ןייז ןגעוו טביירש רע .זירַאּפ ןופ ,ץייוו םחרבא ןופ ווירב

 ףענעגעזעג םייב ןוא יסנַארד ןיא ןעניקסילּפ טימ שינעגעג

 -עג רע טָאה ,טריפעגקעווא יסנארד ןופ םיא טָאה ןעמ ןעוו

 פאז ,לָאמ ןטצעל םוצ ךיז רימ ןעעז רשכא,, :ןצייוו וצ טגָאז

 ,ןברוח רעזדנוא ןופ רעדליב ,ןקורדנייא רעמ סָאװ ןייא ךיז ןיא

 ענעבילבעג-ןבעל וצ יז ןבעגוצרעביא ןייז הכוז וטסעװ רשפא

 רעד ףיוא ןדיי ןביילב ךָאנ טּפיוהרעביא ןלעוו'ס ביוא ,ןדִיי

 -עצ ךיז ןוא לסקא ןייז ףיוא ןלאפעגפיורא זיא רע .ייטלעוו

 ,דניק א יװ טנייוו
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 טָאה ,רעדיל סניקסילּפ קידנענעײלכרודַא ,רעטציא טָא ןוא

 -כיד םעד ןופ טלַאטשעג עשיגַארט יד טכיוטעגפיוא רימ רַאפ

 סָאװ ,ןשטנעמ םענעדיישאב ןליטש םעד ןופ ,זיראּפ ןיא רעט

 טעטש עסיורג יד ןיא ןגָארטעגכרודַא ןבעל רעווש ןייז טָאה

 עקיפמוד ,עגנע יד ןיא טשטעווקעגנייא סע ,טלעװ רעד ןופ

 ייברעד ןוא ןענישַאמ ןשיוצ ,ןישַאמ ַא ייב ,סעילעטַא-רעדיינש

 רעדיל ןביירש ןופ םולח ןכעלרעדנווו ןעיולב םעד טמולחעג

 -עג רע טָאה ליטש ןוא :ענעסקאוורעד ראפ ןוא רעדניק ראפ

 "גייא ,עקידנדייל ,ןרוטַאנ עסיורג יװ ױזַא ,ןבעל ןייז ןגָארט

 רָאנ ,דיז טגָאלקעג טשינ לָאמנייק ,ןגָארט סע ןענעק עמאז

 ףגעקַא טלעװ רעד ןגיוא עשרעדניק ,עטוג טימ טלכיימשעג

 טייקסטוג טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג טימעג ןייז זיא קידנעטש

 -ברודַא ךייא טיירג ןעוועג רע זיא לָאמ סעדעי ןוא טסיירט ןוא

 יב ַא ךעלטנעגייא טסייה סָאד ,דיל ןריובעג-יינ ַא ןענעיילוצ

 -יילעגסיוא ךיז ץראה ןיא םיא ייב טָאה סָאװ ,גנאזעג קיטש

 .ןבעל םוצ ןוא טרובעג םוצ ןסירעג ךיז ןוא טרעט

 -ַאב טשינ ךיז ןוא טלייצרעד טשינ לָאמניײק טָאה ןיקסילּפ

 ,רעיורט ןייז ףיוא רעדָא ,ןדייל עכעלנעזרעּפ ענייז ףיוא טגָאלק

 ,טרעקרַאפ .רעהפיוא ןָא טגָאנעג ןוא טקיניײּפעג םיא טָאה סָאװ

 ןעזעג ןוא ןּפיל ענייז ןופ שטּפעש םעד ךרוד

 -יולג ןוא גנונפָאה טימ לופ .ערעדנַא טסיירטעג רָאג טָאה רע

 ,הליפת ןייז ןוא גנַאזעג ןייז ןדנוצעגנָא ךייא ןיא רע טָאה ,ןעב

 טרעהעג סע טָאה ןעמ זַא ,ליטש יוזַא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ

 םעד ךרוד

 ,ןגיוא יד ןופ לכיימש

 עטסקיצרַאה יד ןופ םענייא סלַא טנעקעג םיא ןבָאה רימ

 םענייא .זירַאּפ ןיא החּפשמ-רעביירש רעזדנוא ןופ ןשטנעמ

 ןעק טָאטש עסיורג יד סָאװ ,עטסעב ןוא עטסדנטיידאב יד ןופ

 -ָאה ןוא קידנעלכיימש ךיז ױזַא ,רעדורעג ןָא ןוא ,ןבעגסיױרַא

 ןייז ןוא ךיז ןטלַאהרעד רַאפ רעטיב ןוא רעווש קידנעוװער

 -יל ךעלכיב עניד ענייז ןבעגעגסיורַא רע טָאה ,דניזעג-זיוה

 ןייז זַא ,טַאהעג האנה ןוא רעטעלב-רעש עוועזָאר טימ ,רעד

 -עג קידתמא זיא סָאװ ,גנַאזעג ןייז ,הליפת ןייז ,טרָאװ שידיי

 -עג ,טרעהעג טרעוװ ,ץרַאה ןייז ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןעמוק

 -מוא ןשיװצ ןוא ןּפיל עשידיי ףיוא ךיז טלקייק ןוא ןעגנוז

 .רעדניק עשידיי ןופ ךעלכליימ עקידלוש

 רעד טימ ךעלעדיל ןוא רעדיל ענייז רע טָאה ןבירשעג ןוא

 סָאװ ,טייקמורפ רעמערַאװ ַא טימ ,טײקטרַאצ רעטסניד

 טנכייצעגסיוא ןוא ,טסיירט ןוא טייקיביגרַאפ ךיז ןיא טגָארט

 רעד טימ ,םטיר ןשילַאקיזומ םעד טימ רעדיל יד ךיז ןבָאה

 םעד ןופ ןיז ןטנחב םעד טימ ןוא טייקפייר רעשיטעָאּפ

 .לארָאמ א טימ עירָאגעלא ,עלהשעמ

 רוטאנ ראפ שוה ןעלרעדנוו א טגָאמראפ טָאה ןיקסילּפ

 ענייז רעטציא ןעייל ךיא זַא .ןטייקנייש-טייקיביײא עריא ןוא

 טּפַארק רעשירעלָאמ ַא רַאפ סָאװ טימ ךיא עז ,רעדיל-רעדניק

 ַא ךעלהרוש עטסערּפעג ענייז ןיא ןבעגרעביא טגעלפ רע

 -יירפ ,טולב ,ןבעל ןופ םטיר ןוא גנַאזעג םעד ,רוטַאנ קיטש

 טסקַאװ סָאװ ,ץלַא רַאפ יירשעג-רוטַאנ ןקיטכעמ ןוא טייה

 .טבעל ןוא

 :ןעניקסילּפ ייב גנילירפ רעד ןלָאמעג זיא טָא

 2 ףעמושז ךעלעניב ,ךעלעקוועז ,סעקנילטאימ

 ןעמוקעג ןיוש זיא רע -- גנילירפ רעד ,גנילירפ רעד

 ,ןגייווצ ףיוא ,ןפסאנק ףיוא ןעגנירּפש סעקשטעטסַאל

 ,ןגיטש ןיווש ןענאיצוב יד טפול רעד ןיא ךיה

 .ןעמוק ייז ןטלעוו עמערַאוו ,ענעדלָאג ןופ

 ,ןעמונעצ ןעלגילפ ערעיײז טפול רערָאלק-לעה ןיא

 ,עקנישירפ ךעלעטעלב ךעלדלעוו ןיא ןצָארּפש סע

 .עקניסיז סעקמיזאפ ,עקניסייו טרַאצ -= ךעלמילב
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 ,עקיא'יוט עקנינירג ,ךעלעזערג ענעדייז

 ,עקניא'יולב ,עקנילעג ךעלעקשטַארַאק ןצָארּפש

 ןעקנורטאב רוכש ךעלכעליימ ןענעפע

 ףעקנופ ענעדלָאג יװ ,ןטכייל ןוא ןצנַאלג ןוא

 (הכולמ עשרעדניק ַא)

 ןזייוו וצ ידכ דיל ךָאנ ,דיל ןריטיצ יוזא טנעקעג טלָאװ ןעמ

 ,גנוריסנַאוינ-ןעגנַאלק עשילַאקיזומ יד ןוא טייקכייר-ןברַאפ יד

 ןייז ןבעגרעביא ןיא טצונאב ךיז טָאה ןיקסילּפ רעכלעוו טימ

 .ענעסקאוורעד ראפ ןוא רעדניק רַאפ גנאזעג

 ןַא טיובעגפיוא ךיז טָאה ,רעטכיד רעליטש רעקיזָאדרעד

 טָאה ,טלעו רעד ןיא ןוא ךיז םורא ןייז ןיא .טלעוו ענעגייא

 עלא ,ךעל'השעמ ןלייצרעד עלא ,ןייש זיא ץלא זא ,ןעזעג רע

 ןפ רעגָאוש רעד

 -השמ ,ןיקסילּפ דוד

 ןיטשנ קעפ פייל

 ,.(עבלע)

 עטפַאגרַאפ ןעייטש דניק ןוא סַאג ,שטנעמ ןוא רעדיל ןביירש

 :וצ ךיז ןרעה ןוא

 ןסאג רעזיראּפ יד ףיוא ןפָארטעג םיא ךיא בָאה לָאמ לפיוו

 -יינ ַא יב ןציז גָאט ןצנַאג ַא ךָאנ טעברַא רעד ןופ ןייג

 טקירדרעד שיזיפ ,טרעטַאמרַאפ ,דימ ןעוועג זיא רע .ןישַאמ

 :ךיז ןסירגאב םייב ענייז רעטרעו עטשרע יד ןוא

 רע טמענ ןיוש ןוא ."דיל ַא ןבירשעגנָא טנייה בָאה'כ;

 -טנַא סע ןוא ףיוא טשימ ,עלעכיב:ןשַאט ךעלגנעל ןייז סױרַא

 סעיניל עשירטעמיס ןיא ,ךעלתויתוא עקניניילק ךיז ןקעלּפ

 :טסיירד טשינ טגערפ לוק-טנאקסיד ןייז ןוא ייז ןעייטש

 .ןענעיילכרודא ריד סע לעװ ךיא ?ןרעה טסליװ,

 רעקיד'ארומ ַא זיא סַאג רעד ףיוא .ץרַאה ןייז טגניז טָא ןוא

 ;קילבוּפעריַאל עד-ץַאלּפ םורַא ,טכַאנרַאפ רעגייז ַא 6 ,למוט

 ןעגנילשוצנייא יװ ,שינעגָאי רעש'הלהב ןיא ןפיול ןשטנעמ

 .תויח עדליוו יו ןשטיר ןליבָאמָאטיױא ,ןרעדנַא םעד רענייא

 "יב ןופ ךיילג תורוש עשיטעָאּפ ,רעטרעוו עשידיי ןלָאפ ָאד ןוא
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 ןייז ,לטלעוו ןייז זיולב רעטכיד רעד טעז סָאד .סױרַא עלעּכ

 . ,טָאטש עסיורג יד ,םיא םורַא ץלַא ןוא לטלעוו טמולחעגסיוא

 ...טשינ רע טעז ,ןבעל ןבלַאה ַא סנייז ןעגנולשרַאפ טָאה סָאװ

 לַייו ,טלעוו ןייז זיולב ןעזעג רע טָאה קידנעטש טשינ רעבָא

 ןיד ַא סניקסילּפ יו םעדכָאנ ,גָאט םענייש ןייא ןיא ןבָאה טָא

 ןיא טשטילגעגניירא ןדיישאב ךיז ןוא ןענישרעד זיא עלעכיב

 םענערָאװעג-טּפיראב ןייז ןעגניז ןעמונעג ןדיי ,ןבוטש עשידיי

 קיטש ַא ּפָא ךיז טלגיּפש'ס ןכלעוו ןיא דיל ַא ,"יבַא'ד ןַאשרַאמ,

 -גרַאװטלַא ןטנַאקַאב ןטלַא םעד ןופ דליב ַא ,זירַאּפ שידיי

 .ןוא ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא םיא ןעעז רימ סָאװ ,רעלדנעה

 -חוט ןקידכעבענ ןוא ןח ןשיפיצעּפס ןייז רע טָאה זיראּפ ןיא

 :ןעזסיוא ןשיר

 !יבַאיד ןַאשרַאמ !יבַא'ד ןַאשרַאמ

 ירפ ױזַא עטַאט ,סע טיירש רעװ

 ?טייצ עבלעז יד ,גָאט עלַא

 טא ,לגעוו טרעווַאשזרַאּפ ,טלַא ןַא טימ

 אי ,לגעז ַא ןָא לפיש ַא יװ

 .טיײרש ןוא ףיוה ןיא ןָא רע טמוק

 יבַאיד ןַאשרַאמ :!יבַא'ד ןַאשרַאמ

 ,יה ןופ טינ ,רעדמערפ ַא זיא רע

 .וצרעד קירעזייה ,רעגָאמ

 .סעטַאמש טימ עלעגעוו סָאד טפוטש

 ,סעטאט עלא יװ טינ רע ןעק

 4 ?וד יװ טקנופ ,טעברַא ןכוז

 יבַאיד ןַאשרַאמ !יבַא'ד ןַאשרַאמ

 ,ימ ערעװש ַא ,ןוז ןיימ זיא'ס

 .טכערעג ,דניק ןיימ טסיב

 ךיא ײװ ןטעברַא ןעק רע

 .טכער סטעברא ןייק טָאה רע רָאנ

 (51 טײז ,הכולמ עשרעדניק ַא)

 ,רעביירש רַאפ ,ןעמעלַא רַאפ ןּפָא ןעוועג זיא זיוה ןייז

 -ןוה ןוא עזָאלנריּפאּפ ,עזָאלמיײה ראפ ,דנאלסיוא ןופ טסעג

 .עקירעג

 עלא טעמכ ןבָאה ,זיראּפ ןיא החּפשמ-רעביירש רעד ןופ

 סָאװ ,רעטכיד ןעיורג ,ןגנוי םעד ןופ זיוה םעניילק םעד ןיא

 ןייז ,ץראה ןייז ןעגנוזעגסיוא טייקליטש רעגניי ןייז ןיא טָאה

 .גנוביוהרעד עשירעלטסניק ןענופעג -- רעיורט ןוא דיירפ

 -נַאגעגסױא על'השעמ עשיריל ,שיגַארט סָאד זיא טָא ןוא

 ןייז ףיוא ןעו ,ןבעל גנוי ןייז ןרָאװעג זיא ןטינשראפ ,ןעג

 -רעבליז טימ ןייגפיוא ןעמונעג רעטלע יד טשרע טָאה ּפָאק

 ןטימניא ןרָאװעג טמוטשרַאפ זיא גנַאזעג ןייז ,םידעפ-יינש ענ

 רעד ןיא ןוא ,םירוסי ןוא טיוט טייזרַאפ טָאה סָאװ ,טלעוו ַא ןופ

 םישודק עשידיי ןופ המישר רעקייפוס ןָא ,רעגנַאל-קילורג

 -ָאנ רענעדײשַאב רעד סױרַא טנייוו ,טלעוו רעד רָאג רעביא

 .ןיקסילּפ דוד: ןעמ

 טי יי יע יז יע יי עי יי יש =
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 וטפירש סניקסילפ דוד זופ

 רַא שאל ק ַא

 ,רַאװלוב ַא ןיא קנַאב ַא ףיוא ךרוד טכענ יד טּפעלש'מ זַא ,זיא ױזַא

 : רעגעלעג ןייד זיא טלעוו עצנַאג יד ןוא םיורג ױזַא זיא ריד

 רַאוטָארט ןפיוא ריד ןבעל ןגיוצעגסיוא טגיל ,ףַאלקש ַא יװ ןטָאש ןייד

 .רעגענ רעיירטעג ַא יװ ,טכַאנ עצנַאג יד ּפָא ךיד טיה ןוא

 ,טרעלקרַאפי טכַאנ ןיא ,גרעב עקידעזיר יװ ,ךיז ןעמערוט רעזייה יד

 .קנַאדעג ןטרעפעלשרַאפ ןייד ךרוד ייז ףיוא טסקוק וד ןעוו

 דרע עצנַאג יד םייה ַא ריד זיא -- טשינ םייה ןייק טָאה'מ זַא

 .קנַאכ עיירפ עדעיַא -- סַאג ןפיוא רעגעלעג ַא ןוא

 ,שַאט ןיימ ןיא ָאליק ןבלַאה ַא טיורב ןוא זעק ךָאנ בָאה ךיא

 ? ךָאנ ךיא ףרַאד סָאוװ -- וס טרעדנוה עצנַאג ךָאנ גָאמרַאפ ןוא

 ,שַאלפ עצנַאג ַא ןייוו ןטיור ךיז ףיוק ךיא ןוא עקַאט ךיא יג

 .ךָאװ עצנַאג ַא -- געט ןוא ָאד סעלַאה ןענעז -- םעדכָאנ ןוא

 ,טקייװעגכרוד ךיז טכַאנ עצנַאג ַא סעלַאה יד ןיא ןטכענ בָאה ךיא

 .ףראיוואק ענעצנַאג טרָאד טײרּפשרַאפ רימ ןבָאה ןטכורפ ןוא סנירג טימ

 ? טגיילעגסיוא ןטכענ ךיא בָאה ןרעמ ןוא סעלעביצ טימ גרעב לפיוו

 ןרָאיפילַאק ןוא דַאלַאס ,טיורק ןופ טיובעגפיוא סמערוט עצנַאג

 ןענידרַאפ ןפדַאד רימ ןוא ,רעדורב רעטוג ,ןסע ףרַאד זירַאּפ

 ; וצ זדנוא טמענ'מ זַא ,ךיז טיירפ'מ ,גונעג ָאד ןענעז הרבח ןוא

 ,ןעניגַאב זיב ןגעוו יד ןופ ןסנירג ןוא טכורפ יד סיוא ןעמ טקַאּפ

 . . . ור לסיבַא וצ ןעמ טּפַאכ ,ענעס רעד ייב ,םעדכָאנ

 ,טּפינקרַאפ זירַאּפ טימ טכענ ןוא געט ערעזדנוא ןענעז ָא"יױזַא טָא

 .רעדירב עטלגָאװרַאפ ערעזדנוא עלַא ןבעל ָא-ױזַא ןוא

 טבילעג ןעוו לדיימ ַא ךיוא בָאה'כ ,םייה ַא לָאמַא טַאהעג בַאה'כ

 .רעדיל ןביירש ףיוא טקנערקעג לָאמַא ךיוא וליפא בָאה ןוא

 ,קעװַא גנַאל רעיײז ,ןיוש גנַאל ןענעז ײז ,געט ענעי רָאנ

 ףרָאי ענעי ףיוא טלעטשעגפיוא ךיא בָאה הבצמ ַא

 ,געט עניימ עלַא ,ךעלדרעפ יװ ,ןייא ךיא ןַאּפש רעטציא ןוא

 .ןרָאפ ךיז ייז ןלָאז ןוא ןיירַא טלעוו רעד ןיא ייז זָאל ןוא
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 ַא ד ע לָא ט

 ,ָאדעלָאט ןופ סעדנעמ םירמ ןיב ! ךיא ! ךיא

 ,ןרָאי עקידנכַאמ-עכָאּפע ןופ גנַאלקּפָא רעד ןיּב

 ןייק רימ ףיוא ןבָאה טשינ רוד ןייק ןופ תועשר ןייק ןעק

 ,הטילש ו

 .ןרָאװעג טנערברַאפ טשינ ןוא ךרודַא ןרעייפ עלַא

 תורוד טנזיוט ןופ טולב סָאד רימ ןיא טמָארטש סע

 .םינּפ ריא טייצ רעטכעלש רעדעי ןופ ןעקרעד'כ ןוא

 ,תורות עלא טנרעלעג ןוא טלקיוועגפיוא בָאה ךיא

 .םיאנוש עניימ ךיוא סייוו ןוא טניירפ עניימ ךיא ןעק

 ,לוריבג ןב המלש ,ארזע-ןבא תוחּפשמ יד ןופ םוק ךיא

 ,לאנברבא יד טימ טפאשהבורק עטלא ןא יצ

 לרינש ַא ףיוא לרעּפ יװ ,ףיוא רימ רַאפ ןטכייל סע

 .ןלעה ןוא ףיוא ןצילב ייז ,ערעטצניפ ןטייצ ןוא

 ןגיובעג ינק עניימ ֹוצ ךיז ןצנירּפ ןבָאה סע

 .ןזיקרַאמ ןוא ןדרָאל ןזעוװעג רימ ןענעז קינעטרעטנוא

 ,ןגיוא עצרַאװש עניימ ןופ םַאלפ םעד טלָאװעג ךָאד ןבָאה יז

 .ןזיוועג קילב ןיימ ןופ ץנַאלגּפָא ןטלַאק ַא ייז ךיא בָאה

 ,ןגעמרַאפ-דלָאג ,גנוריצ-סעלטַא ןוא דייז ןיא ךיז לקיוו ךיא

 טשינ סע ליוו'כ -- השורִי ַא ןופ קַאמשעג ַא ךָאד זיא'ס

 -- ןטלַאהַאב

 ,ןגעוו עטפיירגעגנָא עלַא ךרוד טקרַאטשעג ךרוד ךיא ייג

 .ןטלַא ןַא ,קלָאפ ַא ןופ רעטכָאט עצלָאטש ַא -- ךיא

 קנַאש-רעכיב יד

 ,גנַאל ןוא ץרַאװש ,עָארג סנטָאש

 ,ןעלקניוו יד סיוא ןכוז ,ןכירק

 .ליטשרעדניא טייקליטש ןבעוו

 ,גנַאגרַאפ-ןוז ןופ לַארטש ַא טילפ

 ןעלקנירּפש ןָא טבייה ךעלמעלפ טימ יו

 .ליד ןפיוא ןגיל טביילב ןוא

 ,קנַאדעג ַא טלּפַאצ ןוא טילפ

 ,טרעטַאלפעצ גנילרעטעמש ַא יו

 .טפול-םערוטש רעמוז ַא ןיא

 ,טרעטַאמרַאפ בוטש ןיא םורא טבעווש

 ,קנַאש רעכיב רעד םורא טילפ

 ; טפור ןוא קנַאש רעד ייב ךיז טלעטש
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 ,רעכיט יװ ,ץרַאװש סּנטָאש ןעילפ

 .ןעיצ ןוא ךיז ןגָאי ,ןגיוו

 יײלרעלַא ןטעוליס

 ,רעכיב יד ןופ ,רעדנעב יד ןופ

 -- ןעילפ ןעמענ רעביירש עלַא

 .ייז טימ לופ רעימצ סָאד טרעוו

 ,ןדנוברַאפ ףיילש ןצרַאװש ַא טימ

 ,ָארג-טנוװָא ןיא ,בוטש ןיא ליטש

 ,ןקָאל ענייז טרעביושעצ-ץרַאװש

 ,ןדנוצעגנָא ןקילב יד טימ

 וָאּפ רַאגדע טרעטסייגַאב טייטש

 .ןקָאלג, ענייז טנעייל ןוא

 ,למירד ןיא יוװ ,רעטמיורטרַאּפ ַא

 עניילק יד ,טנעה עסַאלב יד טימ

 : לָאמש ןוא דנָאלב -- לדרעב ןייז ןוא

 / ,למיה רעד יוװ ,ןגיוא יד ָאלב

 ענייה ךירנייה לכיימש ַא טימ

 .?לָארט ַאטַא ןייז רָאפ טנעייל

 ,רעזיול ַא ,גנַאל ,לטנַאמ רעד ץרַאװש

 : רעכיוה ַא ןוא רעדימ ַא ,קנַאלש

 ,האנש ,טפַאשקנעב -- ןגיוא יד ןיא

 -- רעזיורק ַא -- ּפָאק רעצלָאטש ןייז ןוא

 ,רעכיילג ַא ףיוא ןָאריב ךיז טלעטש

 .?אניזַארַאּפ,, ןייז טריטיצער

 ,םיא ךָאנרעד ךיילג ,ןָאריײב ךָאנ ןוא

 ,דרָאב עסייוו ןייז טסורב רעד ףיוא

 ,ןקיד ַא ,ךוב ַא טנַאה ןיא טלַאה

 ,םכח ַא יװ ,ןרעטש ַא טימ

 -- ןקילב ענייז -- איבנ ַא יװ

 .טרָאװ ַא טמענ רע ,סקרַאמ לרַאק

 ,טייצ יד טרָאװ ןייז טימ רע טסעמ

 רעדנעב ענייז ןיא טלעװ יד טלַאה

 ,ךיילג רעקנעד עלַא יװ ןוא

 :טיירש ןוא טייטש רע טלעוו רעד וצ

 רעדנעל עלַא ןופ רעירַאטעלָארּפ

 ! ךייא טקיניירַאפ



 ןָאה רעטיור א ,ןוה עלעג א

 ןָאה רעטיור א ,ןוה לעג א

 .יורטש ףיוא לאטש א ןיא ןציז

 : יוזא ןָאה םעד ןוה יד טגָאז

 ! ןָאט וצ סָאװ ןבָאה טשינ טסעוו

 ,טלַאק ןוא ,ץראווש ןוא גנאל זיא טכאנ יד

 ,טלַאּפש ןדעי ךרוד טכירק ךשוח ַא

 .ןעייוו עזייב ןטניוו ןסיורדניא

 ? ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ וטסייוו

 ןגָאט טשינ ןיוש טעװ ,טכוד רימ ,טנייה

 .ןעיירק טשינ טנייה ןיוש טסעוו וד ןוא

 -- ןָאה רעד ץלָאטש טגָאז -- !וה עביל --

 ,טכַארט טשינ ןוא הגאד טשינ

 ,ןָא טמוק סָאװ ,ןגרָאמ רעדעי

 .טכַאנ רעדעי טימ טפמעק

 ,ןרעלק טשינ ,ןוה עביל ןיימ ,טספרַאד

 -- ! ןרעװ קיטכיל ןוא רָאלק טעװ דלַאב

 .ןוה יד ןָאה רעד טסיירט

 ,ןעייגרַאפ עקיטכַאנ סערַאמכ

 ןעיירק קיכליה רעדיוו לעוו ךיא

 .ןוז יד ָאד ןעגנערב לעװ ןוא

 יש ריוואד

 העהדיל העדניק

 .יבַאד ןַאשרַאמ

 !יבַא'ד ןַאשרַאמ !יבַא'ד ןַאשרַאמ

 ירפ יוזא עטַאט ,סע טיירש רעוו

 ?טייצ עבלעז יד ,גָאט עלַא

 .לגעוו טרעװַאשזרַאפ ,טלַא ןַא טימ

 ,לגעז ַא ןָא לפיש ַא יו

 . .טיירש ןוא ףיוה ןיא ןָא רע טמוק

 !יבַא'ד ןַאשרַאמ !יבַא'ד ןַאשרַאמ

 ,יה ןופ טשינ , רעדמערפ ַא זיא רע

 .וצרעד קירעזייה ,רעגָאמ

 .סעטַאמש טימ עלעגעוו סָאד טּפוטש

 ,סעטַאט עלַא יו טשינ רע ןעק

 ?וד יװ טקנוּפ ,טעברַא ןכוז

 ײבַא'ד ןַאשרַאמ !יבַא'ד ןַאשרַאמ

 ,ימ ערעווש ַא ,ןוז ןיימ זיא'ס

 .טכערעג ,דניק ןיימ טסיב

 ךיא יװ ,ןטעברַא ןעק רע
 ,ךיז רַאפ ךיוא ןוא ,טלעוו רעד רַאפ

 ...טכער-סטעברַא ןייק טָאה רע רָאנ

 .עניירק עבָאב -- הנכש רעזנוא

 עניירק עבָאב הנכש רעזדנוא

 .טפָא ץנַאג זדנוא וצ ןיירַא טמוק

 ,הנכש רעזדנוא ,עבָאב יד טמוק

 .טפָאלש ןוא טגיל עטַאט רעד ןעוו

 טיינ ןוא טציז עמַאמ יד ןעוו

 ןקָאז יד טעוװערעצרַאפ ןוא

 -- טייגרַאפ ןוז יד סַאג ןיא ןעוו

 .ןקָארשרעד יװ ,ןלַאפ סנטָאש

 .ןעמַאזוצ רימ עלַא ןציז

 ? יט ריא טליװ : עמַאמ יד טגערפ

 : ןעמַאמ רעד וצ עבָאב יד טגָאז

 !יֹוזַא טוג זיא'ס ,קנַאד ַא ,ןיינ

 .ןכוק טימ ייט עמַאמ טיג

 ,טונימ ַא עבָאב יד טצכערק

 ןכוזרַאפ וצ ןכוק םעד טמענ

 !טוג רעייז זיא'ס :טגָאז יז ןוא
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 ,ןסיבעגוצ עבָאב יד טקנירט

 ,רועיש ַא ןָא טעקשטָאמס ןוא טייק

 ,ןסיז ַא טימ ,לכיימש ַא טימ

 !רימ וצ םוק ,קילומש :יז טגָאז

 ,ערַאּפ ַא טייג סע ,זָאלג ןופ ןוא

 ןרערט טימ יװ ,עבָאב יד טקוק

 ערַאד רעגניפ עריא טימ ןוא

 ןרעטש םעד רימ ןטעלג יז טמענ

 -- !קילושז רעניילק ,קילומש :יז טגָאז

 -- ןעגנילש ןיא ייט יד טלַאה יז ןוא

 ,קילומש רעביל ןיימ ,טסליוו וד ביוא ---

 ףעגניז לדיל ַא ריד ךיא לעװ

 ,עקניצַאק ,עלעגימ ,עלעגיצ,,

 -- ןצנַארעמָאּפ עטיור

 ןעמַאמ רעד וצ עטַאט רעד טכַאל

 ..."ןצנַאט ךעלרעדניק יד ןעייג

 רעדיל עכלעזַא טשינ :ךיא גָאז

 ,ןעגניז זדנוא ייב רעדניק

 רעדימש ןופ ןוא רעדיינש ןופ רָאנ

 .ןעגניר ןופ ןוא .סרעמַאה ןופ ןוא

 ענייש רעדיל ןעמ טגניז זדנוא ייּב

 ,רעש ַא ןוא עכָאס ַא ןופ

 ,עניירק עבָאב ,לדיל רעייא

 ...רעמ טשינ ןיוש ןעמ טגניז

 יי א 4, 0
0 : 00 02 * 

 6 יש 212 24 ,} 6259 ר

 1 ;/= 2: 6 א 2 4 זי

 'גרו) 210 , 7 /) ,38

 00 4 ,/49 2 0 ש/'' 8

 .טּפירקסונַאמ ַא סניקסילפ דוד ןופ עלימיסקַאפ
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 רעדניצ-ןּפמָאל רעד

 רעדניצ:ןּפמָאל רעד טמוק סע ןעוו

 ףרעטמַאל יד ןָא סַאג ןיא טדניצ

 רעדניק עלַא םיא ךָאנ ןפיול

 ,רעדניצ-ןּפמָאל : ןעיירש ייז ןוא

 .ןָאט וצ סָאװ ןסעגרַאפ טסָאה

 ןָא ןּפמָאל יד טדניצ ןעמ ןעוו

 ףןרעטש יד סניירַאפ ןָא ןעמ טדניצ

 רעדניק יד וצ לכיימש ַא טימ

 ןייטש רעדניצ-ןּפמָאל רעד טביילב

 : רעדניק עלַא וצ טדער רע ןוא

 רעדניצ-ןּפמָאל ַא ךָאד ןיב ךיא

 ןרעג רעייז ,ןרעג טלָאװ ךיא

 ,ןרעטש עלַא ןדנוצעגנַא

 .ןיילק וצ זיא ןקעטש ןיימ רָאנ

: 



 .ָארעּפס .י

 רעקוצ לסאי
 .עשרַאו "יב ,ןיזדַאר ןיא ,1913 ןיא ןריױבעג

 טכַאמעגכרוד ,םותי רעקיכעלייק ַא רָאי ןיינ ןצ

 ןרעטלע ןייז וצ ןעמוקעג רָאי 15 וצ .טנגוי ערעווש ַא

 קירבַאפ ןפמָאל ַא ןיא טעברַאעג .זירַאּפ ןיא רעדורב

 -נַארפ יד טרידוטש ,ןסרוק-טנווָא ףיוא טנרעלעג ןוא

 ןרעטנוא ןביירש וצ ןבױהעגנָא .רוטַארעטיל עשיזיוצ

 -ײצרעד טכעלטנפערַאפ .יקצולירפ חנ ןופ סולפנייא

 ןיא ."לַאנרוששז רעזירַאּפ,, ,"עסערפ .נ, ןיא ןעגנול

 ןופ ףליה רעד טימ ,עשרַאװ ןיא טנישרעד 8

 ."ןבעל דמערפ ַא ,, ןעגנולייצרעד ךוב ןייז ,בולק-ןעּפ

 -עד ,עיוויטיפ ןופ רעגַאל ןיא ןעמונעג 1941 ןיא

 .תועידי םוש ןייק .טריטרָאּפ

 רעּביירש ווא שטנעמ רעד - רעקּוצ לסאי

 -רעד ןוא ןלעװָאנ ענייז ןופ ןרעקוצ לסָאי טנעקעג בָאה'כ

 ערעזדנוא עלַא ןופ זַא ,טנַאקַאב ןעוועג רימ זיא'ס .ןעגנולייצ

 -ײא רעבָא ,ןרָאי יד טיול רעטסגניי רעד רע זיא רעביירש

 רעבָא .ןסיוו ןוא טייקפייר ,טנַאלַאט ןטיול עטסטלע יד ןופ רענ

 יייא םיא בָאה'כ .טנעקעג טשינ םיא ךיא בָאה יונעג ןענעק

 עשירַארעטיל-ןייר ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןפָארטעג לָאמ עקינ

 ןימ ַא ןעוװעג קידנעטש זיא רע .ןעגנולמַאזרַאפ-רוטלוק ןוא

 -יימ ַא טָאה רע זַא ,טליפעג סעּפע טָאה ןעמ ,"קישטשווָאטנוב;

 -כָאנ יז ןעק ןעק רעדָא ,טשינכָאנ ליוו רע רָאנ ,ךיז רַאפ גנוג

 ,עקירביא יד טימ םיכסמ טשינ זיא רע .ןגָאזסױרַא רָאלק טשינ

 סלאפנדעי .יונעג טשינ ןײלַא ךָאנ רע טסייוו ,ליוו רע סָאװ רָאנ

 -עק רעקינייוו ךָאנ עלַא רימ יו ערעדנַא טימ רע טעװ ,רעבָא

 .ןעמוקכרודַא ןענ

 ןבילברַאפ רימ רַאפ ,ךעלנעזרעּפ ,רע זיא רעבָא טגָאזעג יו

 ןוא ןטייצ עשימרוטש יד ןעמוקעג ןענעז סע זיב ,טנַאקַאבמוא

 ןעמונעג ךיז ןבָאה תומשנ עכעלשטנעמ ןעוו ,געט ערעווש

 ןרָאװעג רענעש ךָאנ זיא עטסנעש ןוא עטוג סָאד ןעוו ,ןליהטנא

 לַאפוצ ַא .ןרָאװעג רעטפַאהלקע ךָאנ זיא עטכעלש סָאד ןוא

 טייצ דעצרוק ַא רַאפ ןוא טריפעגפיונוצ טלָאמעד זדנוא טָאה

 ןוא תורצ עבלעז יד ןופ קירטש ןייא טימ ןדנוּבעגנעמַאזוצ

 .ןקעטש-רעדנַאװ ןבלעזמעד ןיירַא טנעה יד ןיא זדנוא ןבעגעג

 -לֵא רעד ןעוו ,"דָאזקע,, ןופ געט יד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 םעד ןוא דנַאל סָאד טפיוקרַאפ טָאה ןעטעּפ לַאשרַאמ רעט

 טלדנַאװרַאפ ךיז ןבָאה ןזיוצנַארפ ןענָאילימ .דנַאל ןופ דובכ

 ןופ תורוש עכעלדנעמוא ןיא ךיז ןגיוצעג ןוא רענייגיצ ןיא

 ןגעו יד רעביא רעייגסופ ןוא ןטעלקיציב ,סָאטיױא ,סנגָאװ

 ,דנַאל-ןקנַארפ ןטלַא ןופ

 ןקור ןפיוא קַאז ןרעווש ַא טימ ,ןעגנוגנידַאב יד ייב טָא

 עטנעָאנ עניימ עלַא ןופ ןסירעגּפָא ,טרעטַאמרַאפ ,טציוושרַאפ

 ,סָאװ ךָאנ ןוא טייג ןעמ ווװ ,קידנסיוו םיוק ןוא ערעייט ןוא

 .רעליטש ,רעטרַאצ ןייז טימ ןרעקוצ לסָאי ןפָארטעג ךיא בָאה

 ןשיווצ ץעגרע ןעוועג זיא סָאד .רתסא יורפ רענעבעגעגרעביא

 -עג רימ ןבָאה ןעמַאזוצ .ורָאטַאש םורַא ,זירַאּפ ןוא שזָאמיל

 רעפרעד יד ןיא ןעמַאזוצ ךיז טּפעלשעג ןוא גניליירד ַא ןפַאש

 -יא ןוא עשטייד ןופ ךיז ןטלַאהַאבסיוא ,רעדלעפ עיירפ ןוא

 טייצ וצ טייצ ןופ ןבָאה עכלעוו ,רערידרַאבמָאב עשינעילַאט

 ןוא -- ּפָארַא למיה ןופ "תונתמ,, טימ ןעוועג דבכמ זדנוא

 ,ןשטנעמ-ךוב ןוא-ןעּפ ייב טּפיוהרעד ,ןדיי ייב ךיז טריפ סע יו

 ,טריטוקסיד ןוא טדערעג ,טסעומשעג ליפ רעייז רימ ןבָאה

 עלַא ןופ זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ .ךיז טלייצרעד ןוא ךיז טרעּפמַאעג
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 ןוא סיפ יד טעבראעג זיולב ןבָאה ,םירבא חימר ערעזדנוא

 ,גנוצ יד
 בָאה'כ .ןרָאװעג טנַאקַאב-טנעָאנ ןַאד רימ זיא רעקוצ לסָאי

 ןוא ןעגנובעלרעביא ענייז ,תוהמ ןקיטסייג ןייז ןענַאטשרַאּפ

 ןשיגָאלָאביסּפ ןקידנעטש ןייז טּפַאטעגנָא בָאה'כ .ןשינעלקַאװ

 -קנערק ןייק ןופ טשינ טמאטשעג טָאה רעכלעוו ,י'וצצורתיו,

 ורמוא ןקידנכוז ַא ןופ רָאנ ,דנַאטשוצ ןשיטנעגילעטניא-ךעל !

 טשינ ליװ ןוא טרעװ ןוא טסקַאװ רעכלעוו ,ןשטנעמ ַא דצמ

 -עד סָאד טסעפ ןוא רעכיז יװ ,ןטכיירגרעד םעד ףיוא ןעור

 .ןייז טשינ לָאז עטרעבָאר

 לָאמטּפָא ,רימ רַאפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה רע רעמ סָאװ ןוא

 ,גנוגערפיוא ןוא אזגור טימ לופ ,םיחוכיוו עקידנרָאצ ןיא

 !יא רערָאלק ץלַא ,טרעוו ןייז ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה רעמצלַא

 -רעמָאי ןוא .ןייג ליוװ רע ןכלעוו ףיוא ,געוו ןייז ןרָאװעג רימ

 רעקוצ לסָאי זא ,סייוו ךיא ןעוו ,טימעג ןיימ טציא זיא קיד

 טָאה ןדייל עכעלדנעמוא ןיא ןוא ןייטש ןבילבעג ןטימניא זיא

 ,המשנ עקידנרעטאלפ ,עגנוי ןייז טכיוהעגסיוא רע

 עפראש ןייז ןרעיוא יד ןיא ךָאנ רימ טגנילק סע

 -גדירפוצמוא ןופ רענעט עקידנדינש עריא ,עמיטש-לגניי

 -כָאנ ןבָאה ןטנעמוגרא עקידנגייצרעביא-טשינ ענייז .טייק

 רעה'כ ןוא טייקלעניגירָא ןוא טייקשירפ רעייז ןריולרַאפ טשינ

 ןסיוו ןיילַא ליווכ,, :םענייז ויטָאמטיײל ןקידנעטש םעד ךָאנ

 תמא רעד זַא ,סייוו'כ .ךיז ןגייצרעביא ןיײלַא ןוא ןריבורּפ ןיילַא

 ."ןייז םעוט ןילַא םיא ליוו ךיא רָאנ ,ךייא ייב טגיל

 -רשוי זַא ,רימ ךיז טכַאד'ס ןוא ןרעקוצ לסָאי ןגעוו ביירש'כ

 טנעקעג טלָאװ רע יוװ ױזַא םיא ןזייו וצ ןעוועג טלָאװ קיד

 יד ןענעכייצנָא ןעוװעג זיא רע יװ זיולב טשינ ןוא ןרעװ

 םיא ןבָאה סָאװ ןוא טלמַאזעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןטנעמעלע

 טימ ,ליצ ןטייו םוצ טערב-גנורּפש סלַא ןעניד טפרַאדַאב

 ,רעביירש ַא זיא טרַאװנגעק ןיא רעקוצ לסָאי ביוא ,טרָאװ ןייא

 זיא ,עביל ןוא גנוטכַא טימ ןעיצַאב ךיז ףרַאד ןעמ ןכלעוו וצ

 רעלטסניק ַא ,ןעמונעג וויטקעּפסערעּפ ןיא ,רעקוצ רעבלעזרעד

 ױזַא ךָאד זיא רע .טלַאהניא ןפיט ןוא םענרַאפ ןסיורג ַא ןופ

 -רעביא זדנוא טָאה רע סָאװ סָאד ןוא ,זדנוא ןופ קעװַא גנוי

 -ףלַא ןצנַאג ַא ןופ תויתוא רָאּפ ַא רָאנ ךָאד זיא -- ןזָאלעג

 .תיב

 רימ זיא ,געוו ןפיוא טקרעמַאב םיא בָאה ךיא יו ךיילג

 רעד .גנונעדרָא ןיא ץלַא זיא םיא ייב זַא ,ןרָאװעג דנלַאפפיוא

 -רַאפ-טוג ךיש יד ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ ,טגיל קַאזקור

 ,טגײלעגנעמַאװצ שירענלעז -- לטנַאמ רעד ,טעװערונש

 טעװעטדַאהרַאפ ,ןגיוצעגנעמַאזוצ יװיֹוזַא ןיײלַא רע ןוא

 -ַאב טָאה רע זַא ,טגָאזעג טלָאװ ןעמ .זייב-ךעלגנערטש ןוא

 לייוו ,זיירּפ ןדעי רַאפ סיפ יד ףיוא ךיז ןטלַאהנייא ןסָאלש

 -וצכרודַא עבַאגפיוא ןַא טָאה רע .שרעדנַא טשינ ןעק רע

 םענייק סָאד ןעק רע ןוא ןוטוצּפָא טעברַא לקיטש ַא ,ןריפ

 ןיק טשינ ןעװעג זיא קורדניא ןיימ .ןעיורטנָא טשינ
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 יקצולירּפ חנ טָאה קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ לייוו ,רעשלַאפ

 -עג "ןבעל דמעדפ א, ןלעווָאנ ךוב סרעקוצ וצ המדקה רעד ןיא

 ,עדייב ."וירַאּפ ןיא ןבעגעג הצע ןַא ךיז טסָאה וד : ןבירש

 ןענעז ,רעליצרעד רעגנוי רעד ןוא רעביירש-המדקה רעד

 לסָאי רעבָא .טנַאה רעשטייד רעבלעזרעד ןופ ןעמוקעגמוא

 ןופ ןיז ןטוג ןיא . . . ןבעגעג הצע ןַא עקַאט ךיז טָאה

 -נַארפ םעיינ ןטימ טענילכרַאפ טשינ ךיז טָאה רע .טרָאװ

 ?ןטלמישראפ , ןפיוא רעייפ ןגיּפשעג טשינ ןוא ןבעל ןשיזיוצ

 טראּפשרַאפ טשינ ךיז טָאה רע יװ טקנוּפ ,לָאמַא ןשיליוּפ

 ןעמ ןעק סָאװ; : םוילַאיצניװָארּפ ןקידתונלטב םעד ןיא

 ןיא ודנוא ייב טָא ? ָאד ,טגָאועג סנייטש'מ ,ןסינעג

 "7 . . . ןלוּפ

 -נײרַא ןענעז סע עכלעו ןיא ,סעקטסַאפ עדייב יד טָא

 רעקוצ טָאה ,טיילעגנוי עקידנביירש עשידיי ליפיוזַא ןלַאפעג

 טכָאה וד ןכלעװ טימ ,סָאמ ןופ ליפעג סָאד ,, .ןטימעגסיוא

 -קע רענעגייא ןייר ןוכ לפיש סָאד טקנעלעג ןרָאי עגנַאל

 -- ןביירש ןייד ןיא ךיוא קורדסיוא םוצ טמוק ,ץנעטסיז

 -צולירּפ חנ ןיא רעטייוו רימ ןענעייל --- ,,ייברעד ךיז טלַאה

 סָאד טנשריעג עקַאט טָאה לסָאי רעגנוי רעד ןוא ---המדקה סיק

 ַא ןרעװ וצ טבערטשעג ןוא רעדנעל עדייב ןופ עטסעב

 עדייב טימ טנּפָאװַאב קידנעייז ,זירַאּפ ןיא ןדיי רַאפ רעביירש

 ךיא ןעייל גָאט ַא ןוא ןקַאזלַאב ךיא ןעייל גָאט ַא .ןרוטלוק

 יװ ,ןָאט ןכעלרעדורב ַא טימ רעקוצ רימ טיורטרַאפ --- "ןצרּפ

 טיירג ןוא טייז ןיימ ןופ גנונעקיילּפָא ןַא טרַאװעג טלָאװ רע

 / ןרעפטנעוצּפָא ךיילג קידנעייז

 -עג יד טָא קורדסיוא םוצ טמוק ןעגנולייצרעד ענייז עלַא ןיא

 -עג יװ ןוא) ןעקנורטעג טָאה רע זַא ,טליפ ןעמ .השורי עטשימ

 ןלַאװק עדייב ןופ (טײקצנַאג ןוא ןערב ,טעּפמיא טימ ! ןעקנורט

 -רַאװרעד ןוא ןעגנונעפָאה עלַא ןקיטכערַאב טנעקעג טָאה ןוא

 -ערטש ענעדנוצעגנָא-ירפ ענייז ,ןסיוו ךָאנ טשרוד ןייז .ןעגנוט

 רַאפ דובכה-תארי ןוא עביל ןייז ,תורצוא עקיטסייג וצ ןעגנוב

 יד וצ טייקכעלטרעצ ןייז ,טרָאװ שידיי ןוא רוטלוק רעשידיי

 עפיט ןייז ןוא דנַאלמייה ןקילָאמַא ןופ ןטּפַאשדנַאל ןוא ןשזַאזייּפ

 יד ןופ טסעטָארּפ ןלַאיצָאס ןוא ןדייל יד רַאפ שינדנעטשרַאפ

 ,ןליוּפ ןופ טכַארבעג רע טָאה ץלַא סָאד -- ,ןסַאמ עכעלקילגמוא

 א ןגָאלשעג טָאה סע וװ ,ןליוּפ ןרעייט ןקילָאמַא םעד ןופ

 ןוט ןוא ןפאש שידיי ווו ,קפוד-סנבעל רעשידיי רעקיטכעמ

 .ןגיובנגער ןופ ןבראפ עלא טימ טרירעמעש ןבָאה

 -ַאּפ ַא קנַאדעג םעד ןבעג ,ךַאז ַא ןעמערופוצסיוא ןליוו ןייז

 ןכוז ,טַאר א ןיא דליב סעדעי ןרירדַאקניײא ,שובלמ ןקיס

 / -עלָאמ ןוא קורדסיוא ןיא ץנַאגעלע ,רעטרעוו ןיא טײקמַאזרָאּפש

 -עג רע טָאה ץלַא סָאד -- ןעגנורעדליש יד ןיא טייקנייש רעשיר

 -יורג יד טרידוטש קיסיילפ טָאה רע וו ,ךיירקנַארפ ןיא טנרעל

 .סרעטסיימ עשיזיוצנַארפ עס

 טנעקעג טלָאװ רע .טַאהעג רעקוצ לסָאי טָאה טנגוי עטרַאה ַא

 טא .רוטַאינימ ןיא "ןטעטיסרעווינוא עניימ,, ןימ ַא ןביײרשנָא

 ענייז ןופ רענייא ןיא טנגוי ןייז ןיילַא טביײרשַאב רע יװ טרעה

 יי בי יי יי יי ==
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 -לעוו ,ןעגנולייצרעד עטכעלטנפערַאפ טשינ ךָאנ עקידרעטעּפש

 טָארדלכעטש ןרעטני קידנעייז ןיוש ,ןבירשעגנָא טָאה רע עכ

 .: עיוויטיּפ ןופ רעגַאל ןיא

 סָאד טכוזרַאפ ,םותי רעקידכעלייק סלַא ,רָאי ןיינ וצ;;

 -ַאוװ עקיכעטש יד ןוא ןשיט עדמערפ ייב טיורב ערעיוז

 ,דניק-ָאטעג סלַא . . . ןטעב עטגרָאבעגסיױא ןופ טייקמער

 -רַאװ יד ןיא לגייב טפיוקרַאפ ? ןוטעג טשינ ךיא בָאה סָאװ

 -עיצקַאדער ַא ,רעגערט ַא ,ןעװעג רעזעלג ַא ,ןסַאג רעוועש

 -וטש ,טנעװ עקיטכַאנ ףיוא ןטַאקַאלּפ טּפעלקעג ,לגניי-קיש

 : רעלָאמ:טסנוק ןרעװ וצ טמיורטעג ןוא ָאטנַארעּפסע טריד

 ַא יװ ןבעל ןופ ןסילוקרעטניה עלַא טסוװעג ,רָאי ןצרעפ וצ

 .725 ןופ ןַאמ

 יד, קורדסיוא רעד זיא סע שירעדליב ןוא ךעלפערט יװ

 עכלעזַא ! "ןטעב עטגרָאבעגסיױא ןופ טײקמערַאװ עקיכעטש

 ןייז ןיא ליפ ריא טָאה ןכיילגרַאפ עקסערָאטיּפ ןוא ןקורדסיוא

 ,ןפַאש ץנַאג

 ןיא טנגוי ןייז ןגעוװ רימ ןבָאה תועידי עגרַאק רָאג

 ןרעטיב םעד טליפעג ןָא זייוודניק ןופ ןיוש טָאה רע .עשרַאװ

 רעצעלרעגרעבניילק ַא ןופ ןוא שטנעמטפול ןשידיי ןופ לרוג

 ףיוא טלעטשעגסיוא ןוא עטלצרָאװעגסיױא ןַא לַאיצָאס ,הביבס

 -ימעסיטנַא ןשיליױּפ ןקיטלָאמעד ןופ ּפעלק עטסקרַאטש יד

 .םישזער-יקסדוסליּפ ןקיטולב ַא ךרוד טלפכעג ,םזיט

 -ןוא ןשטנעמ-היח ןופ רעפסָאמטא עטעטסעּפראפ יד טָא

 ןעמענ וצ ירפ רָאג לגניי סָאד ןסיוטשעג טָאה ,ןשטנעמ-ומכ

 ךָאנ וצרעד .טלעוו רעסיורג רעד ןיא קעװַא ןגעוו ןטכַארט

 -ָאטיױא עקידנבערטש ןסיוו וצ ,עלַא רַאפ יוװ ,םיא רַאפ טָאה

 טכיל ןשיטענגַאמ ַא טימ "דנַאלסיױא, טניישעג ,ןטקַאדיד

 : עקַאט רע טביירש ױזַא .לעיצעּפס --- ךיירקנַארפ ןוא

 טייקבכעלרע סיורג ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ,,

 טיירדעג ,לזמילש רעטנכייצעגסיוא ןַא ןוא רענעדיײשַאב ַא ןוא

 טשינ טָאה ץנעטסיזקע ענערָאפעצ ןיימ רָאנ ,לקעטש ןטימ

 קידנביילב .טייקטנוזעג רַאפ שוח םעד רימ ןיא טקיליטרַאפ

 -רַאפ ךיא רעװ ,טליפעג ךיא בָאה ,ןליױּפ ןשיטימעסיטנַא ןיא

 ןיגַאב ַא ןיא לָאמנײא ןוא ,שטנעמ-טפול ַא ןייז ףיוא טּפשמ

 קנַאדעג רעד טקעװעגפיוא ךימ טָאה רָאי ןטנצפופ ןיימ ןופ

 דנַאלסיוא זיא .טנגוי רעשידיי רעזדנוא ייב .דנַאלסיוא ןגעוו

 -רעד ןוא טייקכעלרעדירב ,טייהכיילג ןופ םינָאניס ַא ןעוװעג

 . . "ננוכיירג

 טרעטנענרעד ךיז רעקוצ טָאה רָאי ןצפופ וצ ןיוש רעבָא

 ןענעייל ןוא ןרעלק, עכלעװ ,ןשטנעמ עירָאגעטַאק רעד וצ

 קינייו רעייז רע טּפָאלש ןאד ןיוש .יקינייו ןענידראפ ןוא

 ,ליפ רעייז טנעייל ןוא

 ןופ עלָאדָאטס רעסַאנ ַא ןיא טכַאניײב ןעמַאזוצ קידנגיל

 ןעװו ,געט-הלהב ענעי ןיא עקַאט ,רעױּפ ןשיזיוצנַארפ ַא

 ,ָאידַאר ןכרוד ןעּפירקס ןעמונעג ןיוש טָאה עמיטש סנעטעּפ

 ץעגרע רע טָאה רָאי 14 וצ זַא ,טלייצרעד לסָאי רימ טָאה

 לכ םערָאװ ַא ןיב ךיא : ץַאז ַא סװָאנַאכעלּפ טנעיילעגסיוא

 ךיא ןעװ טָאג ַא ןיב ךיא רעבָא ,דנסיוומוא ןיב ךיא ןמז

 קידנעמוק .ןבעל ץנַאג ןייז טײלגַאב םיא טָאה סָאד ."סייוו

 וצ ןעמונעג ץלַא רַאפ רעירפ ךיז רע טָאה ,ךיירקנַארפ ןיא

 -ַאב רע טָאה טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא .ךוב םוצ ןוא ךַאפ ַא

 טמענ רע .רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש עשיזיוצנַארפ יד טשרעה

 ןיא ,עסערּפ-רעטעברַא רעד ןיא ןלעװָאנ ענייז ןכעלטנפערַאפ

 ןיא ךװַאב ןצרוק ַא סנייז תעב ןוא ןלַאנרושז עשירַארעטיל

 ךוב ַא סנייז סױרַא בולק-ןעּפ רעד טיג ,1938 ןיא עשרַאװ

 : : ."ןבעל דמערפ ַא. ןלעװָאנ

 ןגיוצעג ךיז טָאה הקיני עקיטסייג ןייז סָאװ רַאפרעד עקַאט

 ןיא טלייטעגנייא טלוב גנופַאש סרעקוצ זיא ,ןלַאװק ייווצ ןופ

 ןגעו ןעגנולייצרעד ןיא ןוא ןלױּפ ןגעװ ןעגנולייצרעד

 רעטירד רעקנינילק רעד וצ טמוק רעטעּפש .ךיירקנַארפ

 .רעגַאל ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,סָאד : לייט

 -עז ייז .ןלױּפ ןגעוו ןלעוװָאנ ענייז ןענעז קירעיורט-רעווש

 יז ןעמ טיג רעבָא ,קילדנעצ ַא םיוק ,ךס ןייק טשינ ןענ

 רעצנַאג רעד ןוא םוניהג סיקסדוסליּפ ץנַאלג ַא טיג ,ןעייל ַא

 ןיא ךיז טליפ טנַאלַאט ,ייברַאפ טייג תורצ עשידיי ןופ םליפ

 -ייטש עלענָאיצָאמע ןוא רעטרעוו ןיא טיײקגרַאק .טינשּפָא ןדעי

 ץנַאג ַא ןגיוא יד רַאפ טָאה ריא ןוא תורוש ריפ-יירד .גנורעג

 לופ זיא רע ,םייה עטלַא ןייז ביל טָאה רעביירש רעד .דליב

 -קילַאג יװ ןוא עסַאמ רעקידנדייל רעד וצ טייקכעלטרעצ טימ

 ןגעק טסעטָארּפ ןלַאיצָאס רעייז סיוא טקירד רע ןסיברַאפ

 טשינ ךָאנ טדער ןײלַא רע שטָאכ ,גנונדרָא רעדליו רעד

 .געווסיוא םעד טשינ ייז טזייוו ןוא גנונפָאה רעטערקנָאק ןגעוו

 םעד ןעגנולייצרעד עשיליוּפ ענייז ּפָא ןעלגיּפש ךעלריטַאנ

 -ספרָאד רעטצעל, ; 'סַאה,) םזיטימעסיטנַא ןשיגָאלָאָאז

 רעבירש רעד רעבָא .(ערעדנַא ןוא "גנולדנַאהכוב; :; "דיי

 -ראפ ליו רע .טאראּפא רעשיפארגָאטָאפ ןייק טשינ זיא

 ךיז טיה ןוא עקידלוש עתמא יד טכוז ,תוביס יד ןייטש

 ריא טָאה ָאד .ןעגנורעניימעגלאראפ עשינאכעמ ןופ סיוא

 רעטצעל,, ןיא טָא .רעביירש ןטעדליבעג םעד ןרעקוצ ךיז רַאפ

 -וטס יד .ףרָאד ןופ ןדיי א סיורא טפראוו ןעמ ווו ,!!דייספרָאד

 רע יװ טָא .סטוג שידיי לסיב סָאד ןעװעבַאר וצ ןצעה ןטנעד

 : סע טביײרשַאב

 יד ןוטעג לַאמס ַא טָאה האנש עטצעהעגפיוא-תורוד יד;

 ערעייז ןוא ןבילבעג טמוטשרַאפ ןענעז רעבייוו יד ,םירעיוּפ

 יד .תוירזכא טימ ןרָאװעג טפירטעגנָא ןענעז ןגיוא עטַאמ

 ןוא סעצנָאװ ןציּפש ערעייז טעשזירגעג ךיז ןבָאה ןליבצנַאמ

 ,ךיז ןסעוצנָא טַאז םולח רעד ןוא .טנעה יד ךיז טכַאמעג יירפ

 ַא יװ ןעגנַאגעגפיוא יז ןיא זיא ,ןצַאלּפ לָאז ךיוב רעד זַא

 םעד טקעלעגּפָא ןבָאה רעגנוצ עטיור ,עסייה -- תורכיש

 -יווקרעד ַא .טעװעקַאמסָאּפ ךיוה ןוא ןּפיל עֶארג ןופ רעװַאג

 טניה-דגַאי יו ,טשרעהַאב ןעמעלַא טָאה טייקרעטייה עקידנק

 ."דלודעגמוא ןַא ןלַאפַאב ייז זיא ,סָאש ןטשרע ןרַאפ

 -סניא רעקיריג רעד םיא ייב ךיז טמוקַאב סע ךַאפנייא יו

 ןופ טקַא ןטשרע ןכָאנ .עסַאמ רערעטצניפ רעד ןופ טקניט
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 -ַאניד ,אפוג בור ןוֿפ טקַא רעד טייג ,גנוטיירגוצ רעשיכיסֿפ

 ,טייקשהיח ןוא טייקדליוו .טרָאװ ןדעי ןיא םזימ

 -ַאב סע ,ןגָארטעגרעטנוא גיוא םוצ ביור ןייז טָאה רעדעי;

 ןעמ .טקעטשרַאפ ףיוה ןפיוא ץעגרע ןוא טקעלַאב ,טקעמש

 -טיירב ,טנעה -- טנעה ןוא ןגָאװ ןפיוא טעּפַארדעג ךיז טָאה

 -עגפיוא טימ ,רעטערב יד יװ סעינָאלד טימ עקידרענייב

 -עג ןוא ןביוהעג ךיז ןבָאה ,טלָאװער לופ ןרעדָא ענעפָאל

 -עג ןוא טרעקעגרעביא ,טקַאהעג ןוא טקילפעג ,טרעטשינ

 ףשיוק טימ ןעמענ וצ ןעװעג רעווש זיא סָאװ ,סָאד ןכָארב

 טימ ,לּפע ענעגעלעגּפָא ןוא סעלעביצ טימ טנגערעג טָאה'ס

 .רעלעט ַא טימ ןגיולפעג זיא לקנעב ַא ,לעמ?ןרָאק סנפיוה

 -נוא ןשיק ַא טימ םייהַא ןפָאלעג זיא ,רענוד ַא יװ עסקיש ַא

 ."םערָא ןרעט

 רערענָאיצולָאװער ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ רעקוצ רעבָא

 ,דעלדליב-םתס טימ טנגונגַאב ךיז טלָאװ רע ןעוו ,רעביירש

 -עלקרעד ַא עקַאט ךיילג טיג רע .ןיינ .ןכירטש עלופטקעפע

 -רעשרעה רעקיסיפייווצ רעד סָאװ קידלוש זיא'ס רעװ ,גנור

 .הער-היח עקיסיפריפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה שטנעמ

 יד ןופ ןלױּפ ןקילָאמַא ןיא ןעזעגסיוא ןבָאה םירעיוּפ יו טָא

 : ןלַארענעג ןוא ןטנַאקירבַאפ ,םיצירּפ ,סענַאּפ

 ןעויערָאה סָאד ,סעּפולַאכ עסַאנ יד ,ערעטצניפ יד טיונ יד,

 -טיוה יד ,שעלרַאפ-ןוז זיב ייטשפיוא-ןוז ןופ סקָא ןַא יו

 ערעייז סיוא ןשיד סָאװ ןתאלוח עלַא יד ,ןרעייטש עדנדניש

 טעוו'ס ןעוו זַא ,תומולח ערעייז ןוא ךעלעקיוו יד ןיא רעדניק

 ןוא ,טכַאמעג רעדעל ןופ לוויטש ןגָארט ןעמ טעװ ,ןענעגער

 ץלַאז לסיב ַא ןטישוצניירַא ןגרַאק טשינ רעמ טעװ עבַאב יד

 -ַאלפ רעייפ קיטכיל ַא טעװ רעטניוו ןיא ! ןײרַא ּפָאט ןיא

 ""ןטכייל טעװ ּפמָאל א ןוא עבורה רעד ןיא ןרעק

 סָאד סױרַא טייג ,ןעגנולייצרעד עקירביא יד ןיא ךיוא

 עסַאמ עכעלקילגמוא יד ,ןלױּפ -יקסדוסליּפ ענעטלָאשרַאפ

 -פיוא ןופ טכיש רעקניניד רעד ןוא ןרָאצ רעדנילב ריא ןוא

 טריפ "סַאה, גנולייצרעד רעד ןיא .רעטעברַא עטרעלקעג

 רַאפ רעטעברַא ןשיליוּפ ןקיניזטסוװַאב םעד סױרַא ןיוש רע

 .עלַא יװ שטנעמ ַא זיא דיי ַא ןכלעוו

 -עג םענייפ ַא ןוא גיוא טוג ַא לסָאי טָאה קיטייצנייא רעבָא -

 ַא רַאפ סָאװ טימ .עכעלשטנעמ-ןייר סָאד ןּפַאכוצפיױא קַאמש

 ןטנעמָאמ עלעוסקעס עיור יד רע טלָאמ ליטס ןשירעדליב

 עשיטסילַארוטַאנ יד טליפ ןעמ .שטנעמ ןוויטימירּפ ַא ןופ

 .ַאלָאז לימע רעסיורג רעד ךיז טנָאמרעד סע ןוא לוש

 ןסעזרַאפ ַא ןגעוו עזָארּפ רעשירעטכיד רעד ןיא ,רעטעּפש

 : יורפ רעד ןופ גנוקלעוורַאפ יד רעקוצ זדנוא טיג ,לדיימ

 סָאד ,ירַאמ טייטש ,לגיּפש ןרַאפ ,לביטש-לעטָאה ַא ןיא;

 לקניוו ַא ןיא טעשטּפָאק הנבל עטשטיינקעצ ַא .לדיימ עשידיי

 טשינ לָאמנײק טָאה סָאװ ,טסורב ענירג ריא טכײלַאב ןוא

 טָאה סָאװ ךיוב ןטַאװעדלַאפ ריא טכײלַאב ןוא ,טכלימעג

 ,"טרעטומעג טשינ לָאמניײק
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 : ןלױּפ רעביא ןעגנורענירעד סרעקוצ סיוא ןעעז ױזַא טָא

 -סטעברַא ,ןשטנעמ-טפול ,ןטנַארגימע ,ןדיי עטלצרָאװעגסױא

 רעד ףיוא הללק ןייז ךיז טליפ טרָאװ ןדעי ןיא רעבָא ,עזָאל

 עּפמוד , טעװ ןרעוװ ןטיבעג טעװ יז רָאנ יװ זַא ןוא גנונדרָא

 .ףרעװ טכיוהַאב םעטָא-גנילירפ טימ טפול

 -ניק ענייז ןיא טָאה רע סָאװ ,סָאד טלָאמעג יירט טָאה רע

 טָאה טייהדניק עכעלקילגמוא ןייז .ךיז םורא ןעזעג ןרָאי-רעד

 .קילג ןבײרשַאב וצ טרעטשעג םִיא

 -ײצרעד סרעקוצ ךיוא רעבָא ןענעז ךעליירפ טשינרָאג

 ןַײז רעביא טכַארט ןוא ןעייל'כ :ךיירקנַארפ רעביא ןעגנול

 עיוויטיפ ןופ רעגַאל ןיא רעקוצ לסָאי

 יקצולירּפ חנ סָאװ ,לכיב סָאד ; ,ןבעל דמערפ ַא; ךוב

 ןוא ןלעווָאנ עניילק ןיינ יד ןעייל'כ .טביולעג ױזַא סָאד טָאה

 טפול עטקיטשעג יד .,טַאמילק ןשילַארָאמ ןבלעזמעד ןיפעג

 רעביא ןעגנולייצרעד יד ןיא יװ ,ןדלעה עכעלקילגמוא ןוא

 ,ןדירפוצמוא זיא רעביירש רעד זַא ,ךיז טליפ סע .ןלױּפ

 ןיא סיוועג .ןטסילָאר ענייז ןופ תחנ טביולק ןוא קידזגורב

 רעדנַא ןַא ,ערעדנַא ןַא ןצנַאגניא עװנַאק עלַאיצָאס יד ָאד
 ןטייווק ערעדנַא סיוא רעקוצ טפעה אלימב ןוא קלָאפ ןוא דנַאל

 -טשינ : רעטלַא רעד זיא ןָאט-טּפיױה רעד רעבָא ,ריא ףיוא

 -טטעברַא עטלפייווצרַאפ ,ןטנַארגימע ,ןשטנעמ עטסַאּפעגוצ

 .סעקינטײרלָא רעדָא ?סעקינלַאמַאּפ,, ענעדירפוצ ןוא ,עזָאל

 י.י. ידע, יט עי יי, יי יי יי. רב
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 לסָאי יװ גיוא ַאזַא טימ רָאנ ,ןגָאז וצ קיטייוו ַא זיא'ס

 רע טלָאװ ,ןטייקיאעפ עטשטנעבעג עכלעזַא טימ ,טָאה רעקוצ

 ןּפַאכפיוא דיירפ ןוא קילג ליפ ױזַא ,ךיז טכַאד ,טנעקעג ךָאד

 ןוא רעדליב-ףמַאק עקיטכערּפ עכלעזַא ,דנַאל םעיינ ןיא |

 ןשינעעשעג עקידרעטעּפש יד ןֹוא ,ןלָאמ ןשטנעמ-טכַאלש

 טימ ןעװעג ויא הביבס עשידיי יד ךייר יװ ,ןזיװַאב ןבָאה

 -גגָאלשרעד ,טעמוא זיולב ןעניפעג רימ ! ןיינ רָאנ .ןדיײב

 יד ןעמעוו ייב ,םיריבג ענעמוקעגפיוא ןוא טיײקנכָארקעצ ,טייק

 .ןעװעטַאבעלַאב סנגָאמ יד ןוא ןעמוטש רעצרעה ןוא ּפעק

 ףיוא ןבילקעג ךיז טָאה רע זַא ,ןבירשעג רעירפ ןיוש בָאה'כ

 עיײנ טימ ןעז, גנַארד ַא ןסיוטשעג טָאה םיא ,ןכַאז ערעדנַא

 -גנוי ןייז רעסיוא רָאנ ,"טלעוו עיינ ַא ךיז טיוב סע יװ ןגיוא

 גנורעלקרעד ַא ך ָא נג ָאד ךעלגעמ זיא ,ןבעל ןטינשרַאפ

 ןוא ןּפיט עכעלקנערק יד וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע סָאװרַאפ

 ןטשרע ןטימ זיא רעקוצ .עטנוזעג ןוא עשירעפַאש יד ןעזרַאפ

 טַאהעג ארומ טָאה רע ,ךָאנ טסיירד טשינ ןעוועג םענייז טרָאװ

 סע עכלעוו רַאפ ,עוויטיזָאּפ ןוא עיינ ףיוא ךיז ןטסעמרַאפ וצ

 עיינ ,גנַאגוצ רעיײנ ַא ,ליטס רעיינ ַא טרעדָאפעג ךיז טָאה

 רע טָאה ,ןדָאטעמ-טעברַא עיינ וליפַא ןוא ןעגנורעדליש-םרָאּפ

 עקירעביא, עטלַא יד וצ ךיז ןעמונעג ןוא טריוורעזער ךיז

 -ַאג רעצנַאג רעד ןוא ןענױשרַאּפ עקיטיונ טשינ, ,"ןשטנעמ

 -ױזַא ןיוש טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד עכלעוו ,ןפיט עירעל

 ןכַאז ליפ ןרעװ ,עזעטָאּפיה ַאזַא קידנעמעננָא .ןטָאנקעג ליפ

 .ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק

 רעקוצ טָאה הברוח רעטלַא ןימ ַאזַא ןיא וליפא ,ךָאד ןוא

 טֶָא .רעביוצ ןוא ןה ןלעיצעּפס ַא ,סעיינ ליפ ןגָארטעגניײרַא

 -גייה ,ןעגנוי עטסָארּפ יד ,?סעקינלַאמַאּפ,, עיינ יד ייברַאפ ןעייג

 ןעגנערברַאפ ייז יװ ,ייז טביײרשַאב רע יװ טָא .םיריבג עקיט

 עיס'מ ןוא תקַאשז עיס'מ ןופ קיטנוז םעד,) קיטנוז רעייז

 .('סקַאמ

 עקיטנַאקריפ טימ ןפרָאװַאב ןענעז ןטנעמַאטרַאּפַא ערעייז,

 רעגייז ַא טייטש ןימַאק ןפיוא רעמיצ-סע ןיא .לבעמ רעקיטש

 ,רָאמרַאמ ןכעלטסניק ןיא טסַאפעג ,(עבט ןייז טשינ זיא ןייג)

 רעד ףיוא.ןטייז יד ייב סעזאוו עשינַאּפַאי עטריטימיא ייווצ טימ

 יורפ עטעקַאנ .ענעײלעצרָאּפ ַא ןגיוצעגסיוא טגיל עדָאמָאק

 שָאלק רענרעזעלג ַא שיט ןפיוא .טנעה יד ןיא לכיב ַא טימ

 -ַאמ עדייב ןגָאז ייז ןגעו סָאװ ,ןעמולב ענעכעלב טימ

 ! "עקידעבעל יװ רענעש ייז ןענעז ,לָארַאּפ ַאמ,, : ןעמַאד

 -ירַאמ ןדייז ,ָאלב ַא ןיא עּפוּפ עסיורג ַא טגינעק טעב ןפיוא

 ןיא) טערטרָאּפ-הנותח רעד -- טעב ןרעביא .דַײלק-טענַאוטנַא

 ,?קלָאפרַָאּפ ןופ (ןברַאפ

 ןטלַאטשעג יד קידעבעל יװ ןוא תורוש קילדנעצ רָאּפ ַא

 סָאװ שממ טסייוו ןעמ ןוא ייז טליפ ןעמ ,ייז טעז ןעמ ,ןענעז

 לָאמ עקינייא ןיוש בָאה'כ יו .תוחומ ערעייז ןיא ךיז טגעווַאב'ס

 עטסַאפעג עקיניא ןיא טערטרָאּפ ַא ןבעג ףיוא ,טקרעמַאב

 .רעלטסניק ַא שממ רעקוצ זיא ,תורוש

 יד ןגעוו ןעגנולייצרעד עירעס יד ןָא ךיז טבייה םעדכָאנ ןוא

 תוריד יד ןעמ טָאה ָאד .ןשטנעמ עטלצרָאװעגסיױא ,ענעכָארבעצ

 סָאד זיא ןדיי ייב ןוא רעדניק ןוא עטַאט ןופ סעידעגַארט עקיז

 יַּפָא ,ןרעטלע יד וצ האנש ,עיצַאלימיסַא טימ טציּפשרַאפ ךָאנ

 -עג ןבָאה עכלעוו ,טייל ךרוד ןעייג ָאד .בייוו-ןַאמ ןשיווצ טנורג

 חסונ רענַאקירעמַא רעד) ,ךיירקנַארפ ןיא ןקילג ןּפַאכ טניימ

 -עגּפָא ןיא, ךיז ןשיוטנַא (."רענָאילימ ַא ןרעוו ןעק רעדעי,

 ,ייז טגנילעג סע ביוא רעדָא ,טקידעשעצ ןרעװ ,"ןבעל ןטרַאנ

 ןופ ןברוח רעייז רעביא רעטלע רעד ףיוא םורַא ךיז ייז ןקוק

 רעטנוא ןדניצ ,דרָאמטסבלעז טימ ןקידנע ,"ןבעל דמערפ, ַא

 -יא יד ןוא ףמַאק ןיא קעװַא ןעייג ערעסעב יד ,רעזייה ערעייז

 ןיא קַאשו עיס'מ, ןופ טלעו רעד ןיא ןייא ךיז ןקנוט עקירעב

 .?סקַאמ עיס'מ

 ןופ ןעגנורעדליש יד ןענעז ןרעקוצ ייב ןדָאלעגנָא קיטּפַאז יו
 .טייקכעלקריוו רעָארג ןוא ןעגנונעפָאה עשיטנַארגימע יד

 -מַאזקרעמפיוא יד ךיא יצ ,לכיב ןטימ ןקידנערַאפ םוצ ןוא

 שממ זיא סָאד ,"לוק סנטַאט םעד, גנולייצרעד רעד ףיוא טייק

 תורוש קינייװ יױזַא ןיא טנעייל ןעמ ןעוו ןטלעז ןוא לרעּפ ַא

 -- לעיצעּפס ןדיי ַא רַאפ ןוא םזיגַארט ןטריסנעדנָאק ליפ ױזַא

 ןעמעלבָארּפ יד ןענעז ןרעױדַאב םוצ .קיטייוו ןקידנגָאנ ליפ ױזַא

 -רעוו עקיטיונ יד טניפעג רעביירש רעד ןוא לעוטקַא יױזַא ךָאנ

 ןשיטַאמַארד םעד ןזייוו וצ קורדסיוא-ןליפעג ןיא סָאמ ןֹוא רעט

 ,רחוס-ןּפמול ַא ןוא ,רעפַאש ַא ןשטנעמ ַא ןשיװצ טסַארטנָאק

 ,גנוגדרָא רעבלעזרעד ןופ ןברק ַא טלַאפ ןוז רעקידנפמעק רעד

 .רעטָאפ רעוויסַאּפ ןייז יו

 רעכעב םעד ןעקנירטסיוא ןעמוקעגסיוא זיא ןרעקוצ לסָאי

 זיא רע טענַאװ ןופ,, גירק םעד טכַאמעגכרוד טָאה .ףוס ןזיב

 טימ טקעדרַאפ ,טסורב רעד ןיא דנוװ ַא טימ ןעגנַאגעגמײהַא

 םוצ ןוא הלּפמ עשיזיוצנַארפ ןוא "דָאזקע,, םעד ,"לַאדעמ ַא

 .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק םעד --- ףוס

 רָאג ןוא ןגיוא יד םיא ןענעפע ןשינעשעג ןוא ןדייל יד טָא

 ,רע .ןשטנעמ ןוא ןכַאז ףיוא רעקוצ לסָאי ןקוק טמענ שרעדנַא

 -עמרָאפ ןשיװצ דישרעטנוא םעניילק ַא ןכַאמ טגעלפ רעכלעוו

 -רַאפ קידתונשקע טגעלפ ןוא עיטַארקָאמעד רעלַאיצָאס ןוא רעל

 עכעלרעגריב יד סָאװ ,"טייהיירפ עלעודיווידניא יד, ןקידייט

 עיינ ןוא שרעדנַא ןיוש טכַארט רע ,טשרמולכ טיג עיטַארקָאמעד

 : ןיוש טביירש רע .םיא ןופ רימ ןרעה רענעט עקידנגָאזוצ-ליפ

 עטצַאלּפעג ,עטעשטּפָאקרַאפ סָאד ןצישַאב ןפָאלעג ןיביכ,

 ,טרָא טייווצ ַא ןיא ןוא ."לקינַאגַאק ןשיטַארקָאמעד ןפיוא לזעלג

 : רימ ןענעייל ,עזָארּפ רעשירעטכיד ןייז ןיא עקַאט

 "וצ רָאנ ,ןוט הליפת ,טָאג וצ ךיז ןטפעהַאב טרעגַאב בָאה'כ,

 ןוא שטנעמ זיא סָאד טָאג זַא ,ןרָאװעג טסוװַאב רימ זיא יִרּפ

 ."ןפמעק טסייה ןוט הליפת

 -מַא טוייװַאב רעכלעוו ,ןימאמ-ינא רעיינ ןייז זיא סָאד טָא

 יד ס ָא װ ןענַאטשרַאפ טָאה רעקוצ לסָאי יװ ןטסטלוב

11 



 תמא םעד ןעוועג ספות טָאה רע יו ,ט נ ר ע ל ע ג טָאה טייצ

 סָאד זַא ,עקַאט ךעלגעמ .ןלייצרעד וצ תמא םעד טכוזעג ןוא

 א ראפ םיא טכאמ רעקוצ לסָאי ןקיאורמוא םעד ןופ ןרעוו ףייר

 עיינ ןָא טמענ שפנה-תוכּפתשה ןייז ןוא רעקיריל ןשיטנַאמָאר

 עטצעל ענייז ןופ סױרַא ןעגנילק ןלערט עקיצרַאה .ןעמרָאפ

 וצ גנַאזעג ןרעטיול ןוא םענייר ,ןלעטבוס טימ לופ ,ןטכידעג

 טרָאװ סעדעי יװ ,טסערּפעג יװ לָאמַא רעדיוו ןוא .עביל רעד

 ; טלייצעג זיא

 ,עלעגיוו ַא -- סמערָא ענייד,

 ךעלהשעמ ייווצ -- ןגיוא ענייד

 ."םולח רעשירעדניק ַא -- ןצנַאגניא וד ןוא

 רענייש רעד וצ ןמיה ןשידרע ןַא ביוהנָא ןופ ךיילג רעדָא

 : רעטנַאקַאבמוא
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 טָאה זיוה ןיימ רעביא --
 ביוט ַא

 ןעמָאנ ןייד טעקרָאװצגסיױא
 "! שטלייװרעדסיוא ןיימ ,ָא

 קיטש ַא טגיל ןטעבעג עשירעטכיד ןוא ןעלמרומ ענייז ןיא

 ט ל ָא װ רע סָאװ ,םעד ךָאנ גנוטסולג עלופקיטייוו ַא ,האווצ

 .טנעקעג טשינ ןגָאז ןוא ןגָאז טנעקעג

 -סייג עסיורג רָאג טגָאמרַאפ טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד

 ןיא קלָאפ ןשידיי םעד טסיירט ליפ רעייז טפַאשרַאפ ןוא רעט

 ,ןינב ןכעלרעה ַא טלעטשעגקעװַא טָאה יז .ןבעל רעווש ןייז

 -כעלשטנעמ ןופ רעטסומ סלַא ןעניד לָאמטּפָא ןעק רעכלעוו

 ןיא לגיצ םעניילק ַא .טייקכעלטלעוו ןוא סערגָארּפ ,טייק

 .רעקוצ לסָאי טרעױמעגניירַא ךיוא טָאה ןינב ןקיזָאד



 שטינַאמ .י

 רעקוצ לסאי זופ גצוו"סננופאש רעד

 -ַאב יד ןשיווצ ןוא רעטסגנוי רעד ,רעקיַאזָארּפ רעגנוי רעד

 ,רעקוצ לסָאי ,עּפורג-רעביירש רעגיה רעד ןופ עטסקידנטייד

 .טנַאקַאבמוא טעמכ םלוע-רענעייל ןטיירב ןרַאפ זיא

 דמערפ ַא, זירַאּפ ןשידיי ןופ ןעגנולייצרעד ךוב טשרע ןייז

 -נעמוקנָא רעד ןעוו ,גירק ןרַאפ טהַאה ןענישרעד זיא ,"ןבעל

 -טע ץוח ַא .ּפָאק ןרעביא ןעגנָאהעג ןיוש זיא םערוטש רעקיד

 טָאה ,סעיזנעצער עטרעטסײגַאב ןוא עמערַאװ רעייז עּכעל

 -סיורַא טלָאמעד טנעקעג טשינ ,ןפורעגסיורַא טשינ ךוב סָאד

 .גנַאלקּפָא ןטנידרַאפ םעד ןפור

 ערעדנַא יו ןזָאלוצרעביא ןזיװַאב טשינ -- ןטינשרַאפ גנוי

 עניילק ןייז .קרעװ עפייר ,עקיטרַאּפ רעביירש ענעמוקעגמוא

 -ָאנ ןוא ןעגנולייצרעד ףלעוװצ ןופ טײטשַאב עכלעוו ,השורי

 ַא רעייז וויטַאטילַאװק רעבָא טָאה ,די-בתכ ןיא ךָאנ ,ןלעוו

 -ַאמעט רעטגַאװעג רעד בילוצ רעכיז טעװ ןוא טרעוו ןסיורג

 ןוא ליטס ןופ טדערעגּפָא ןיוש --- ךות ןשיגַארט ןוא קיט

 -עייל ןשידיי םעד ןריסערעטניארַאפ -- טרעוו ןשירעלטסניק

 -רעד עכיג סָאד ןכעלגעמרעד .רָאג זיב רעקיטירק ןוא רענ

 ןסייה טעװ ,םרָאפ-ךוב ןיא השורי סרעקוצ לסָאי ןופ ןענייש

 ,ןבעל שירעפעש ןסירעגרעביא ןַא הבצמ עקידריװ ַא ןלעטש

 רעד ןיא ןעגנַאגעגפיוא טַאהעג סָאװרָאנ זיא ןעמָאנ סנעמעוו

 .ןטכיולעגפיוא ןייש יוזא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי

 ?טנַאלַאט ןייז ןרָאװעג קיטייצ קידהגרדהב זיאיוזַא יו ןוא ןעוו

 עטשרע יד ןיוש .ןעוועג טשינ לָאמנײק רע זיא ?רעגנַאפנָא;

 ,רעגניי ַא .גנונעקרענָא ןפורעגסיורַא ןבָאה ענייז ןעגנופַאש

 ןייז טימ ןעמוקעג טסיירד רע זיא ,הכימס ןָא ,רעגניי ַא רעייז

 -יּפש עשירעלטסניק ,עפרַאש ענייז טימ ,טרָאװ טסנרע ןבילקעג

 םעניא ןדנוו !עטספיט יד ןופ ענייא ןקעדפיוא .,ןעגנור

 -דמערפ --- סעיצַאמרָאפעד עטסקירעיורט יד ןופ ,ןבעל ןשידיי

 ןלַאיצָאס ןוא ןלַאנָאיצַאנ םעניא רָאנ טשינ ןבעל דמערפ .טייק

 ןטימ תוכייש ןיא רָאנ טשינ : ןלערוטלוק םעניא ךיוא רָאנ ,ןיז

 טימ הריתס רעטסטלוב ןיא ,ךיז טימ ךיוא לָאמליײט רָאנ ,םורַא

 .אפוג ךיז

 ןיא ; רוטַארעטיל רעד ןיא יינ טשינ ,בגא ,םעלבָארּפ ַא

 ןופ זיא טײקטלצרָאװעגסיוא .טשינ יאדווא -- רעשידיי רעד

 םולש ןופ טנורג רעד .טייקכעלקריוו עשידיי עקידעבעל דימת

 ;טײקטלצרָאװעגסיױא ךָאד זיא קרעװ עטסלַאטנעמונָאמ סמכילע

 -ַאב רעלַאיצָאס ןָא ,דמערפ ,םייה ןָא ,דמערפ ,ןבעל-טפול

 ַא טריסערעטניארַאפ ךיז ןבָאה ןבלעזמעד טימ .טייקטמיטש

 -טּפיױה סָאד טשינ םענייק ייב רעבָא .רעביירש עשידיי ךס

 טפרַאשרַאפ טשינ םענייק ייב ; ןפַאש רעיײז ןופ םעלבָארּפ

 ןשידיי ןעגנוי םעד ייב יװ יוזַא ,עיסימ זיב ,טסעטָארּפ זיב

 .רעקוצ לסָאי רעביירש

 עגיה סָאד ןעוװו ,טייצ רעד ןיא דָארג רע זיא ןעמוקעג ןוא

 ןופ ןכייצ ןסיוועג ַא רעטנוא ןענַאטשעג זיא ןבעל עשידיי

 .תומחלמ-טלעוו עדייב ןופ טפלעה רעד ןיא גייטשּפיוא

 רעטשרע רעד ךָאנ ןבעל עשידיי עטריזינַאװלַאג סָאד

 ,רעקידנעמוק רעד ןגעק ףמַאק ןוא קערש ןיא ,המחלמ-טלעוו

 -ילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע ,ןעגנוטכישרעביא עלַאיצָאס עקישַאר

 -סיוא ןַא וצ ןעוועג םרוג טלָאמעד ןבָאה ,סעיצַארגימע עשיט

 -יינ ,ןטייוו עיינ וצ ,סוגסיוא רעקיטלַאװעג ַא יו ,גנורעטיירב

 רעדָא עטצנאלפעגרעביא יינסנופ ,םיצוביק ענעגָאלשעגפיוא

 ןטימ ןעמַאזוצ ,ךיירקנַארפ ןיא ךיוא -- עטלצרָאװרַאפ רעפיט

 ,טפיטרַאפ יה ךיז טָאה ,ןײזטסוװַאב ןלַאיצָאס ןטרעגייטשעג

 ןוא ןעגנוטייצ עיינ : רעלערוטלוק רעד ךיוא ,םוטעמוא יו

 ,גנורעלקפיוא -- ןוװרּפ-רעטַאעט ,ןקעטָאילביב ,ןלַאנרושז

 .ןסַאמ יד ייב טייקיטעט עשירעפעש ןוא גנַארד

 -ענרעטנוא-ןסַאמ רעזירַאּפ עקיכָאק יד ףיוא ,טלָאמעד

 -ובלא,, ןוא יירקנַאל,, ןופ ןלאז עטּפָארּפעגנָא יד ןיא ,ןעגנומ

 ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ ןטערטעגפיוא רעקוצ לסָאי זיא ,"יא

 .ענערַא רעשירַארעטיל רעד

 -עג ַא טימ ,רעקיטכיזצרוק ַא לסיבַא ,ךָאנ לגניי ַא טעמכ

 ןענעיײל רע טגעלפ ,ןעלסקַא עקידנקוצ ןוא ןרעטש ןטלצנור

 .ןטּפירקסונַאמ עטשרע ענייז

 ןופ קורדנייא רעקרַאטש רעד סיוועג ךָאנ ךיז טקנעדעג

 עטסנרע סָאד ,טייקכעלטנפע רעד טימ טקַאטנָאק ןטשרע ןייז

 ענעפילשעג ,עכייר יד ,קורדסיוא ןדעי טימ ןרעטיצטימ

 .טייקכעלדליב ןוא סָאמ עשירעלטסניק ,ךַארּפש

 .טלאהניא רעקידנלסיירטפיוא ,רעטגאוועג א ראפ סָאװ ןוא

 ,עשירַאטנעמגַארפ ,ןעגנולייצרעד עטשרע ענעי ןיא ןיוש

 ענייז ןופ ןטלָאװער עשיגַארט יד ףרַאש יוזא רע טריטנעצקַא

 ,לַאעדיא ןטמיטשַאב םוש ןייק טימ טשינ ןבעל עכלעוו ,ןדלעה

 ןקידרעייפ ןטימ ןסירעגרעביא .הביבס רעדָא םַאטשּפָא ןטיול

 .ןדניברַאפ טשינ ךיז םעיינ ןטימ ןענעק ןוא רעגייטש-סנבעל

 ענייז ןיא ,טלָאמעד ןיוש רע טָאה ,רעטסיימ רעטינעג ַא יו

 וקנעד ןטסמיטניא םוצ טכיירגרעד ,טירט-סגנופַאש עטשרע
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 -לגילפ -- ןטקילפנָאק-המשנ עטסכעלרעניא יד וצ ,ןליפ ןוא

 עקילייצמוא ןופ ןּפיטָאטָארּפ .ןדלעה ענייז ןופ --- עשינַאמ

 לצרָאװ ןטימ ,טלעװ רעדמערפ עררָאג רעד ןיא רעטנזיוט

 ןופ בכור רעד .עטצנַאלּפעגרעביא-קיפיואנביוא ,ענעסירעגסיוא

 -יטעט רעכעלטּפַאשלעזעג רעדעװטעי ןופ ענעגיוצעגקירוצ ייז

 ץוחמ זיא סָאװ ,ץלַא וצ שירעדיוװרעד ןוא וורעזער טימ ,טייק

 -עעשעג עלא ןופ טייז א ןיא .ךיא ןגנע רעייז ןופ ןצענערג יד

 ךיילג טשינ ןעגנערב ,טקעריד טשינ ןעָארדאב סָאװ ,ןשינ

 ןבעל סָאװ ןשטנעמ .ראפעג רעטערקנָאק ,טיוה רענעגייא ףיוא

 ןבעל רעטעּפש ןלעװ ,סנגייא ןָא ,רעגייטש ןָא ,גנומיטשַאב ןָא

 טסעטָארּפ ןרעטייא טעװ .תומא 'ד ענעגייא יד ןיא ךיוא דמערפ

 -שח ןופ טנעמָאמ םענעבעגעג ןיא ןסיירפיוא ףוס-לכ-ףוס ןוא

 .שפנה ןוב

 -פיוא ןטשרע ןטימ ךיילג ,רעקוצ לסָאי רעגנוי רעד

 -פערט םוצ רעביא טיג ,רעפָארטש ןוא רעטכאבָאאב ,טירט

 רעקיטש יד ,רעטרעװ ענעבילקעג ,עטלייצעג טימ ןטסכעל

 ןופ רעדיושפיוא יוא ליורג ןקידנלּפאצ ,שואי ןוא לגנארעג

 .שפנה ןובשח אזא

 -רעטנוא ,ראפעג - םויק ןשילארָאמ ןופ שפנה ןובשח

 . . . ןריטעגעוו ןלַאּפָארטסַאטַאק ןופ ךירטש

 ןופ ור עטבערגראפ ,עטאז יד ךיוא זא רעכיז רימ ןענעז

 יגיא ןופ ,ןסיירפייא טעיו "קאשז עיס'מ ןוא סקאמ עיס'מ,

 ןוא ןעמוק ןלעװ רעדניק ,ןרעװ ןסירעגפיוא יז טעװ קינייװ

 .+ . טקילפנָאק --

 בָאה שידיי ףיוא ! טרעגנוהעג ךיא בָאה שידיי ףיוא,

 סירָאמ גנולפייווצרַאפ ןיא סיוא טיירש --" ! טפָאהעג ךיא

 בעל :צנאג ןטימ הריתס ןיא -- רעב השמ -- דראנרעב

 .עילימאפ ,םוטכייר ,םייה ,םענייז

 -ייצרעד עטסקיגָאװ עטשרע יד "דרַאנרעב סירָאמ,, ןיא
 יופ ךיוה רעד טמעטָא ,,ןבעל דמערפ א. ךוב םעניא גנול

 .ןפאש ןשירעלטסניק ,ןטכע

 ןכיילג סדראנרעב סירָאמ ןופ ןדיי-"עטעיסָאס,, יד ןעוו

 עלא ןופ ךיז טגָארט,, ,לאב-רָאי-יינ ןפיוא ףיונוצ ךיז ןעמוק

 ךָאנ טכאשקנעב טימ ןלָאװשעגנָא ,גנאזעג רעווש א ןשיט

 עשימייה ,עטייו יד ךָאנ ,טנגוי רענעריולראפ ץעגרע רעד

 ?םייה; עלעקערב םעיינ םעד ראפ ורמוא טימ לופ ;ןדרע

 ךיז ןופ טראּפש ,ועטיול ,קידרעטייה גנאזעג סָאד טרעװ טָא

 יד ןכלעו ראפ -- רשוי ןיא ,שטנעמ ןיא ןביולג קילײה א

 ."תוילת ףיוא ,סנפיוה-רעטייש ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז סעדייז

 רעד ךָאנ טפאשקנעב ,"םייה , רעיינ רעד ראפ ורמוא
 -יזמוא טעמכ ,קיטכיר טשינ ַא ךיז טיירד ןשיווצניא .רעטלַא
 ןגייא ייב ךיוא טפָא יו ,סדמערפ .ַא םוטעמוא -- ןבעל קינ
 ,..דניק ןוא בייוו

14 

 -ַּפָא טשינ רעמ ןיוש טרעוו רענעייל רעטּפאכראפ רעד }

 לפַאטש ןטסכעה םוצ ןרעװ טריפעגוצ טעװ רע זיב ,טזָאלעג

 -ָארּפ רעקיבײא טעילט טרָאד .גנוביוהרעד רעשיגַארט ןופ

 ,טנורג ןָא טעמוא ןא ,טעמוא רעקידנקירדרעד טעייוו ,טסעט

 .ץענערג ןָא

 טיפוס םוצ ןכָארקעג ןענעז ךעלעקניוו עלא ןופ --.

 עטילגעגנָא ,עטיירפשעצ טימ טנעה עטיור-שילעה ףיורא

 עצראיוש ןכָארקעגמורא ןענעז טנעװ יד ףיוא . . .רעגניפ

 רעייפ סָאד . . .ערעדנא יד ףיוא ענייא ןכָארקעג ,ךיור ןעניּפש

 ןופ סעלָאּפ יד טימ טליּפשעג ךיז ,שטנעמ ןופ טכאלעג טָאה

 יד ןוטעג לאמס א ,לדרעב סָאד ןֹוטעג סיב א ,לטנאמ ןייז

 טלעטשעגקעווא ךיז טָאה טנאוו עצראווש א . . .ןלּפא-ןגיוא

 ".םיא ראפ

 ןבעל א ,ןטסראטנעמעלע םעד ןָא ,טלאהניא ןָא ןבעל א

 -סיוא שילארָאמ ,זָאלמײה קיטסיײג ,טלאהניא ןשלאפ א טימ

 רעצראווש א ייב טרעטיבראפ ןעגנאגעגסיוא זיא טלצרָאװעג

 -- -- -- .טנאוו

 .טלטייטעג ןוא סנּפָאקוצ ןענאטשעג זיא רעקוצ לסָאי
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 ןקידנערַאפ וצ עטּפשמראפ ןענעז סרעקוצ ןדלעה עלא טינ
 סירָאמ יװ יוזא ,"םיתשילּפ םע ישפנ תומת,, ןשיסאלק ןטימ
 .ןיגרוב דלעה ןייז יו ,ןייגנייא ןוא ןרינגיזער רעדָא ,דראנרעב

 זיא ןיז ןסיװעג א ןיא שפנה ןובשח סנעמעוו ,קילאומש

 -ַאיצָאס ַא -- לָאּפ רעניילק רעד רעד יצ ,רעלַאנָאיצַאנ ַא רעמ

 -עב ַא ןבעל רעדנַא ןַא וװשרעדנַאצעגרע ןבייהנָא ןלעװ רעל

 ןיא ןבעל טשינ רעמ ,שרעדנַאצעגרע ,טרָאד ייז ןלעװ ? סרעס

 -יטש ,םידיחי ענעסירעגּפָא ,עזָאלנדָאב ,שינעקנעב ןוא טנלע

 ערעדנוזַאב ,עקידנדייל ,עקידנלּפַאצ-ךָאנ ענעטינשעגּפָא רעק

 ? טייק רענעסירעצ ַא ןופ ךעלעגניר

 זיא דלעה ַא סרעקוצ ןופ ןובשח רעכעלנעזרעּפ רעדעי

 טנביווצ ,ליפעגטימ סיורא טפור ,טקעוװרעד ,סנעמעלא רעזנוא

 .לרוג םענעגייא ןרעביא ךיז ןטכארטראפ וצ

 -סיוא ,עפייר רעמ ,ןעגנופאש עקידרעטעּפש ענייז טימ

 םּוצ ----- רעטייוו טָארט א ךָאנ טכאמעג רע טָאה ענענאטשעג

 .ןכעלשטנעמ-ןיימעגלא

 -עדנופנייא עטנענאמרעּפ סָאד ּפָא ךיז טלעטש ךלעמאּפ

 -סיוא טָאה רעכלעוו ,רעקוצ לסָאי .בושי ןגיה ןופ ךיז ןעוו

 -ילקא עכעלקיטייוו יד טבעלעגרעביא ערעדנא יו רעכעלקירד

 םיא ןרָאי ,טנארגימע םענעמוקעגוציינ ןדעי ןופ גנוריזיטאמ

 -גריולראפ א ייב דימת ,ןטסמיטניא םוצ זיב ןעגנאגעגכָאנ

 ןבעגעגפיוא רעטעּפש טָאה ,סלוּפ ןרַאפ ןוטעג ּפַאכ ַא םיא טייק

 ןרָאװעג הלגתנ זיא סע .זָאנגַאיד םעד ןלעטש וצ עיציבִמַא ןייז



 ןפיוא קילב רערעדנא ןא םענאב ןשירעלטסניק סרעקוצ ראפ

 תוביס ןוא לָאר ענעטיבעג ,ןדלעה ערעדנַא ,יה ןבעל ןדמערפ

 -גידַאב-"עּפולַאכ,, ענייז ןוא עטַאט רעד ביוא .ערעדנַא רָאג

 -ירעיורט ַא זיא ןבעלּפָא ןייז ןוא ןרעדנע טשינ ךיז ןעק ןעגנוג

 םנוב ךרוד טרעלקעגפיוא ,ענייז רעטכָאט יד טעװ ,ןיזמוא רעק

 -ןגרָאמ ןטלּפענרַאפ ַא ןיא םיא ןופ קעװַא ,ןזָאלטעברַא םעד

 .ףמַאק ןוא ןייזטסוװַאב ןופ יד ,טלעוו רערעדנַא ןַא וצ יורג

 .'סַאג ליוולעב םורא.,)

 םעד טייבראפ טקאפ ,טרעטיירבראפ טרעוו קילב סרעקוצ

 ןופ ןרעק רָאג רעדָא ,גנומיטש-- -- השעמה רוּפס ,טַידנָא

 רעמ ,רעזייוונָא יו רעלייצרעד רעמ טרעװ רע .גנומיטש

 ןייֵלַא םיא ןופ טכַאמעג ,רעקוצ לסָאי ןופ עקסַאמ-ספיג

 ,ליטס רעקידנלעווק ,רעקידוועגניז שיטעָאּפ ןייז .רעקיאזָארּפ

 רעגנערטש .רעיונעג ןוא רעטרעמאהעגסיוא ,רעטראה טרעוו

 טשינ טימ ,רעקיביגכָאנ ץלַא קיטייצכיילג ןוא טרָאװ םוצ

 וצ ליפעגטימ ןכעלשטנעמ ןוא טפאשביל רעכעלטינשכרוד

 טיירפאב ,קידנעטשטסבלעז ןיוש ןבעל עכלעוו ,ןדלעה ענייז

 .לייטאבטימ ,סרעקוצ לסָאי ,ןייז ןופ

 ןוא ןעגנומיטש ענעגייא סרעקוצ לסָאי ןבָאה רעירפ

 ךָאנ ,טימעג םעניא גנאלנרָאי עטעװעדָאהעגסיוא ,ןעגנונא

 "דנאה ןוא ןקורדסיוא סנדלעה יד ןיא ןסאּפניירא ךיז טנעקעג

 ךרוד ןעמוקאב טָאה ,המשנ ןייז ןופ לּפאצ רערעדעי ;ןעגנול

 .ןוקית ןשירעלטסניק םענעגייא ,ןדלעה יד ,ייז

 .רעשירעייג לצנייא ןא ,רעלָאמש א ןעוועג זיא געוו ןייז

 גנופאש רעטצעל ןייז ןופ טנייה ךיז רימ ןסיוורעד יוזא

 ,"רעגאל-עיצארטנעצנָאק ןופ ווירב א, ,עיוויטיּפ רעגאל ןיא

 ייב טָאה רע זא ,סעטָאנ עשיפארגָאיבָאטױא עקיטכיוו טימ לופ

 .ןסַאג רעװעשרַאװ יד ןיא לגייב טפיוקרַאפ רָאי ןיינ

 ןייז טימ טפאשהבורק עקיטסייג ןיא טשינ רע זיא יצ

 -- ? לָאּפ דלעה םעניילק

 סעיצקעל יד טימ ּפָא ךיז טקיטרַאפ לָאּפ ןעוו ,טכַאנרַאפ,

 לשייק סָאד ריא ןופ ּפָא טמענ .ןעמַאמ רעד ןגײקַא רע טפיול

 -אק ןופ סע טפיוקראפ ןוא סקעבעג םענעבילבעגרעביא ןטימ

 ",עפַאק וצ עפ

 סָאד טגָארט טנאה ןייא .םייהא ךעלסיפ ענייז ןגָאי ךיג;

 יד וװ ,ענעשעק רעד ןיא טגיל טנאה ןייא ,לשייק עקידייל

 . . .וצ טקיוּפ ,וצ טקיוּפ ץראה ןייז . . .םורא ןלעווק תועבטמ

 ,געוו ַא טכַאמ , : סיורָאפ ןלייא ןרעטמַאל ענעדנוצעגנָא יד ןוא

 ."!געוו א טכאמ

 רעשימייה ףיוא טנייש ,עשראוו ףוא טייג זייוורעטרע

 : .טירָאלָאק

 םיא ןגייא יו טסייו ,טנעָאנ טנעקעג םיא טָאה סע רעװ

 -ייה ,עטייוו יד ךָאנ טפאשקנעב ןופ ליפעג סָאד ןעועג זיא

 יו קיזומ יד ןעוועג זיא זיא ביל ןוא ןגייא יו .ןהרע עשימ

 ,ללכב טסנוק יד

 ַא ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ ווירב ןבלעז םעד ןופ

 ןוא תוטשּפ רעכעלשטנעמ ןופ טנעמוקָאד רעדנריר ,רעטראצ

 ןייז טִיּמ טשינ ןיוש ןבירשעגרעטנוא ,ןבעל םוצ טפַאשביל

 ןסיוורעד ,רעגאל ןופ רעמונ א טימ רָאנ ,רעקוצ לסָאי ןעמָאנ

 ןיא לָאמניײא,, ךיירקנארפ ןייק ןעמוקעג זיא רע זא ךיז רימ

 .ירָאָי סנבעל ןטנצפופ ןופ ןיגַאב ַא

 סָאד טכוזראפ ,םותי רעקיכעליײק סלא ,רָאי ןיינ וצ,,

 -ונעראוו עקיכעטש יד ןוא ןשיט עדמערפ ייב טיורב ערעיוז

 ."ןטעב עטגרָאבעגסיוא ןופ טייק

 רעזעלג ַא ,ןסַאג רעװעשרַאװ יד ןיא לגייב טפיוקרַאּפ,

 .לגניי-קיש עיצקאדער א ,רעגערט-עלאה א ,ןעוועג

 ,טנעוו עקיטכאנייב ףיוא ןטאקאלּפ טּפעלקעג ךיוא -- --
 ,רעלאמ-טסנוק ןרעוו וצ טמיורטעג ןוא ָאטנארעּפסע טרידוטש
 -ניה עלַא טסווועג רָאי ןצרעפ וצ . . . לעגירב רעשידיי ןימ ַא
 *.ןבעל ןופ ןסילוקרעט

 טעויערָאהראפ ,סרעווש א ןעוװעג זיא ןבעל ןגייא ןייז
 םעניא טרטּפעצ רעדָא ,ןּפמָאל ענעזנָארב ןופ קירבַאפ ןיא
 לֶצנִש טנעקעג רֶע טָאה קידנעטש טשינ .טְעברָא ךָאנ געיעג
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 -געטש רע טָאה ,ףיורעד טקוקעג טשינ .טנעה יד ןעגנידרַאפ

 : זיירפ ןרעייט א טלָאצעג ,ןפאשעג ,רעטגנערטשעגנָא ןא ,קיד

 טוומעג .גנוּפעשרעד רעשיזיפ ןוא טכענ ךאוו עקילייצמוא

 -רעצנָאק ןוא ןעגנולעטשסיוא ןכוזאב ףיוא טייצ ןסיײרּפָא ךָאנ

 .ןייז קיטעט ךעלטפאשלעזעג ןוא ןענעייל ןוא ןענרעל ,ןט

 ןזעוועג זיא רעקוצ לסָאי ןוא ,טנאלאט רעטכע רעדעי יו

 -נייק לעװ ךיא .טרענעג טסייג ןייז ןבעל ןיא ץלא טָאה ,טכע

 -וס ףיוא םיא טימ טפַאשטנַאקַאב ןיימ ןסעגרַאפ טשינ לָאמ

 רע טָאה ?סקָא םענעדנושעגנּפָא, ןפיוא .גנולעטשסיוא ןא סניט

 טולב סָאד יװ טרעה ,ןבעל-ליטש קידנעיירש ַא.. : טקרעמַאב

 . . . ?טעּפילכ ןוא טפירט

 ןעגנולייצרעד ענייז ךיוא ןענעז קרַאטש רעייז שירעלטסניק

 .די-בתכ ןיא ךָאנ -- .א .א "טנלע,, ,"רָאה עיורג ַא;

 ,רעיוא-רעלטסניק א טגָאמראפ ןוא ןעז טנעקעג טָאה רע

 רעד ןופ רעיורט םעד ,ןליפעג ןופ ןסילוק-רעטניה יד טנעקעג

 ,טרעהעג טלעוו
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 א ןפרָאװעגסיורא םיא טָאה גירק ןופ םערוטשפיוא רעד

 -כעמ רעטעּפש ידכ ,גערב ןפיוא עמַאזנייא יד ןשיווצ לייוו

 ףמָאק ןופ זיורב םעניא ןרעדיילש ןוא ןעיצניײרַא םיא רעקיט

 .טייקכעלשטנעמ ןוא עיטארקָאמעד ןופ אנוש ןגעק

 דרע-רעטנוא ,עטצעל ערעזנוא ןשיווצ ןבילבראפ זיא רע

 .עקידנפמעק ,עקיניזטסווואב ,רעביירש עקיטעט

 טשינ ןבילבראפ ךיוא זיא השורי רעלופטרעוו ןייז ןיא

 .טּפלוקס ןיא עקסאמ ענעגייא ןייז ,טרעוו ןשרעלטסניק ןָא

 ןוא ןרעדליש ,ןרעמאהסיוא ןוא ןלָאמ ןופ םולח רעקיבייא ןייז

 ןופ געט ערעטצניפ יד ןיא ךיוא טניישעג טָאה ,ןבעגרעביא

 .רעגאל-עיוויטיּפ

 .ןסירעגרעביא זיא םולח ןייז

 -וצ ליפיווא ןבָאה רעקיאזָארּפ עשדיי ,עגנוי ליפ טשינ

 רעד וצ ךיז ןבייהרעד ןעוועג יואר זיא רעקוצ לסָאי .טגָאזעג
 .רעלטסניק ןסיורג א ןופ הגרדמ

 א

 = בי

 טל עיר עי יי

 יב יו א



 ןטפירש סרעקוצ לסאי זופ

 ."ןבעל דמעחפ ַא. רעקוצ לסָאי ןופ ךוב םוצ יקצולירפ חנ ןופ המדקה יד

 ,לסָאי

 תודע ןַא ןעוועג ןיב ןֹוא ףיוא זייוודניק ןופ ךיד ןעק ךיֹא

 ןייד ףיוא ןלַאפעגסיוא זיא סָאװ ,טנגוי רעטרַאה רעד ןֹופ

 ,זירַאּפ ןדמערפ ןיא .ןבעגעג הצע ןַא דיז טסָאה וד .לרוג

 ַא טנרעלעג וטסָאה ,ךיא םענעגייא ןפיוא זיולב ןזיוװעגנָא

 ןוא רעטעברא ןַא וטסיב טציא .ךיז רעביא טטברַאעג ןוא ךַאפ

 ןעװעג זיא'ס .טרָאװ ןופ ןיז ןרעסעב ןיא טנעגילעטניא ןַא

 ןדנוצעגנָא ריד ןיא ךיז ןבָאה ירפ סָאװ ,ריד רַאפ הכרב ַא

 ןשָאלעגסיוא טשינ ןיוש ןענעז ןוא -- ןסערעטניא עקיטסייג

 קרַאטש קינייװעניא ןבעל ןיא סױרַא וטסייג טציא .ןרָאװעג

 טשרע ןייד .רוטלוק רעשידיי רעיינ רעד ןופ רעיובטימ ַא --

 סָאד .ןײלַא וד יוִו ךעלרע ןוא טסנרע זיא ןעגנולייצרעד לכיב

 טקנעלעג ןרָאי עגנַאל טסָאה וד ןכלעוו טימ ,סָאמ ןופ ליפעג

 -סיוא םוצ טמוק ,ץנעטסעזקע רענעגייא ןייד ןופ לפיש סָאד

 :יברעד רעטייוו ךיז טלַאה -- ןביירש ןיײד ןיא ךיוא קורד
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 ללכ ןיא זיא ךַארּפש ןייד --- .טסנוק ןייק ָאטשינ זיא םעד ןָא

 -טשינ ענלצנייא ךרוד ךיז ןּפרַאװ'ס -- ןטיהעגּפָא ןייר

 -טסבלעז וצ לגוסמ טסיב וד זַא ,קידנסיוו רָאנ ,ןטיײקטקערָאק

 רעד טימ ליטס ןייד טסעװ וד זַא ,ךיא ביילג ,ךיוא קיטירק

 .ןרעסעברַאפ טייצ

 .ןגינעגרַאפ סיורג טימ טנעיילעגרעביא לכיב ןייד בָאה'כ

 ןבעג ןופ רעטסומ ַא זיא "לָאּפ,, יו ,לשמל ,גנולייצרעד ַאזַא

 -לצניקעג-טשינ ,עגרַאק טימ טייקטקיטעזעגנָא עלענָאיצָאמע

 "לוק סנטַאט םעד, יװ גנולייצרעד ַאזַא ןוא ,ןעלטימ עט

 ..רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא סעיינ סעּפע ןיײרַא טגָארט

 .רעטרעוו רָאּפ יד ןביײרשוצנָא ריד דיירפ ַא רימ רַאפ זיא

 .המדקה רותב וליּפַא ןקורדּפָא ,טסליוו וד ביוא ,ייז טסנעק

 .1938 רעבמעצעד ,עשרַאװ

 .יקצולירפ חנ

 ליק סנטַאט םער

 יד ,טעשטרוקעגנייא טייז ןייז ייב ןגעלעג זיא עקהרש

 ןיא םיא וצ טעילוטעג ךיז ,טסורב ןייז ףיוא ןקַאב עסייה

 -רעק םענעגנַאגעגפיוא-ךעלרעטומ ,;עמערַאװ ריא טימ ףָאלש

 ריא טימ טמעטָאעג טָאה לרעמיצ עצנַאג סָאד ,טעב סָאד .רעּכ

 -ָאוועג-ףייר ַא ןופ יו רעכעלסיז ַא -- חיר-ןעיורפ ןקידנקעמש

 -עג ,רעדילג יד טלטרעצעג טָאה סָאװ ,חיר ַא ,לּפע םענער

 .טציירעג ןוא -- טשוקעג ,טזדלַאה

 זיא רע .טשרעהַאב ןעלטָאמ טָאה חוכ רערעטכינ ַא רעבָא

 טָאה ףָאלש רעקיור סעקהרש ןוא ,טגערעגפיוא ןעוועג דנַיצַא

 ןעגנַאגעגרעביא ,ליפעג קיסָארדרַאפ ַא ןפורעגסיױרַא םיא ןַיא

 .ריא ןיא יורפ רעד וצ גנוצעשנירג ַא ןיא זייווכעלסיב

 -- טעוװעטנובעג ךיז רע טָאה -- ,רוחב ַא ,ָא-טשרע,, --

 ןופ טקיטייזַאב םיא טָאה'מ סָאװ ,טרַאעג קינייװ םיא טלָאװ

 ץעגרע זַא ,רעדנעלסיוא ןַא זיא רע ליײװ ,קירבַאפ רעד

 טשינ .הביס רענעגייא רעד בילוצ ,םיא ןעמ ליוו שרעדנַא

 ענייז ,ןײרַא טלעװ רעד ןיא קעװַא טלָאװ רע -- .ןעמענוצ

 -וצּפָא סָאװ טימ ןענופעג לָאמעלַא רע טלָאװ ןייצ .ענעגייא

 "!ןרַאנ

 וצ ליפעג ןייז ןוא ,ןפָאלשנייא טנָאקעג טשינ טָאה לטָאמ

 .ןעטנעּפ סָאװ ,קירטש וצ יװ -- ,ןעקהרש

 ,ןביוש יד ןוטעג קעל ַא טָאה יורג רעטשרע רעד ןעוו

 ןעמונעג ןוא רעגעלעג ןופ טשטילגעגסיױרַא ךיז לטָאמ טָאה

 -רַאפ טָאה רע .טעוו-רעטנוא יד ןיא רעמיצ ןרעביא ןענַאּפש

 -ענּפָארַא רֶע טָאה לָאמַאטימ .קיטסַאה טעקּפיּפעג ,טרעכיור

 -קנַאש ןרַאפ ןייטש ןבילבעג ןוא דמעה'ס ךיז ןופ ןגיוצ

 -רעביוא ןייז טָאה יורג-ןגרָאמירפ ןגרַאק םעד ןיא .לגיּפש

 לופ ,זָאלמרָאפ ןוא טיירב ןעזעגסיוא לייט-רעּפרעק רעטש

 ? ןצונ ַא ןופרעד טָאה רעוו רָאנ . . . טפַארק רעיור ַא טימ

 ןלעװ םיא טעוו'ר ,עשטנַאי רעטלַא רעד ןּפַאלקנָא טעװ דלַאב

 ...לדנַאה-גרַאװטלַא ןייז וצ ,ךיז וצ ןעמענקעװַא

 רע טָאה ,ןײרַא דנַאל ןיא ןעמוקעגרעהַא זיא לטָאמ ןעוו

 -לגיוו ןייז ןופ עלעביוטש סעדעי ןעלסיײרטּפָא ךיז ןופ טלָאװעג

 -רַאפ-דרַאזַאה וצ טּפשמרַאפ ,ןדיי םעד ,םיא טָאה סָאװ ,םייה

 טלָאמעד --- .שייזפ יו קיטסייג טקירעדינרעד םיא ,ךעלטסניד

 -ַא ךיז רע טָאה .ןפָא ןעוועג םיא רַאפ ןריט עלַא ךָאנ ןענעז

 רעד וצ אקווד ןוא ,קירבַאפ עקיזיר רעביא טזָאלעגקעװ

 ,טעברַא יד רערעווש סָאװ :ןגיוצעג םיא טָאה ירטסודניא-רעווש

 לדנַאװ-לדנַאה יד םיא ןופ ןרעכיורסיוא דיז ןלעװ רעכיג ץלַא

 ...ןעגנוטכַארט

 יו טגעלפעג רע טָאה ,קירבַאּפ רעד ןופ קירוצ;טכַאנרַאפ
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 ןופ גנורילוקסומַאב יד לניּפש ןרַאפ ןשרָאפכָאנ קעווַא-גנַאל

 טימ ןָא ךיז טסיג ,סיוא ךיז טרעטיירב ץלַא ווו ,רעּפרעק ןייז

 ,ןטכַאדסיוא טסלָאמעד םיא ךיז טגעלפ'ס .עיגרענע טימ ,חוכ

 .-.רעדנוזַאב לוקסומ ןדעי ןופ גנַאזעג ַא טרעה רע זַא

 -רַאפ זנוא ןבָאה תוכאלמדָאטעג,, :טריטיגַא רע טָאה םירבח

 -על טכַאמעג זנוא ןופ ,טלּפירקרַאפ-שיזיפ ,טרעגריבניילק

 ,טסייג-דרומ רעשידיי רעקילָאמַא רעד רעמ ָאטשינ .סקעשעמ

 -וצפיוא זדנוא וצ קענש עדַאיל ַא ךָאד טגַאװ רַאפרעד --

 -- טגלָאפרַאפ טשינ ריא טרעװ יה-ָאד ..טנַאה ַא ןּביוה

 טרעוװ ,טעברַא-יוב ,עיגרולַאטעמ רעד וצ ךייא עשזטפרַאוו

 "!םירעיוּפ

 רעד ךיוא .טנגונַאב טשינ טימרעד ךיז רע טָאה ןיילא ןוא

 .ןפירגַאב עטעטנעּפעג ןופ ןעיײרפַאב טפרַאדעג ךיז טָאה חומ

 טּפָאהעג .,םוקינכעט ַא ףיוא ןבירשרַאפ ךיז טָאה לטָאמ ןוא

 עלַאטנעמונָאמ ןופ טמולחעג ,רעינישזניא זיב ןייגרעד וצ

 רעביא ןעוועג-ףיוא רע זיא טכענ עצנַאג ...סעיצקורטסנָאק

 ,טפַאשלעזעג ןיא טגנערברַאפ ןטלעז -- געטדור יד ןיא ,רעכיב

 רע ווו ,לעטָאה ןבלעז ןיא טניווװעג טָאה יז) עקהרש וליפַא

 םיא רַאפ טָאה (טעדניײרפַאב ךיז ייז ןבָאה קילעפוצ ץנַאג ןוא

 טציא ךימ זָאל ,ךיד טעב'כ, ריטסיוקע וצ טרעהעגפיוא
 י!ןייֵלַא

 רעטעברַא-ץרַאװש ַא ןופ ןרָאװעג ךיג רע זיא קירבַאפ ןיא

 -רַאפנָא םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד דלַאב ןוא .טסילַאיצעּפס ַא --

 -- -- גנולײטּפָא רעצנַאג ַא רעביא גנוריפנָא יד טיורט

 לגיּפש ןיא ןענַאטשעג םיא זיא רעּפרעק רעטרילוקסומ ןייז

 םוצ זיב ןגיוצעגנָא וורענ רעדעי ,שירעפורסיורַא ,קיטכעמ

 ,ןצַאלּפ

 טָאה ,טעברַא רעד ןופ ןרָאװעג טקיטייזַאב זיא לטָאמ טניז

 -עג טשינ ךיז ,ץלָאטש ןייז ןריולרַאפ טשינ רעּפרעק רעד

 -עג טליפרעד ךיז ,ןכָארבעג ָאי ךיז טָאה רע רעבָא .ןכָארב

 ןרָאי ליפיוזַא ןופ גנוגנערטשנָא יד .גָאלּפ רעיינ ַא ןופ טעטנעּפ

 -- עשזנַארטע : ןרָאװעג טביוטשעצ טרָאװ ןייא טימ זיא

 . . . ןגוצ םיא ףיוא ןיוש ןטרַאיו וו-ץעגרע ! רעדנעלסיוא

 ַא -- טכַאנ עצרַאװש ַא טײרּפשעגסיױא ןיוש טגיל ווו-ץעגרע

 . .  ןענעבנג וצ ץענערג עיינ

 ןײרַא בוטש ןיא םיא וצ ןסירעגניירַא ךיז טָאה ףיוה ןופ

 ןטדערעגּפָא םעד טנעקרעד טָאה לטָאמ .טנעה טימ ןשטַאּפ ַא

 ךיז טָאה רע .בֹורק רעטייוו ַא ,עשטנַאי ןטלַא ןטימ לַאנגיס

 טָאה גנומיטש עשיטַאּפַא ןַא ,טקירעדינרעד טליפרעד לָאמַאטימ

 ,ןטכַארט טלָאװעג טשינרָאג ןופ טָאה רע ,טּפַאכעגמוּרַא םיא

 . . . גנוסעגרַאפטסבלעז ןיא ןלַאפניײרַא טלָאװעג

 .טּפַאלקעגנָא טָאה'מ

 ,דמעה'ס ,ןזיוה יד טּפַאכעגפױרַא וויטקניטסניא טָאה לטָאמ

 .ריט רעד וצ ןעגנַאגעג וויטקניטסניא

 .ןײרַא זיא עשטנַאי

 טסײג ? גנַאל ױזַא ןַאמרעגניי ַא סע ךיז טצַארק סָאװ ---

 טָאה -- . . . ייא-ייא-יא . . . ? עניטָאליג רעד וצ הלילח
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 ןופ .לצכערק א טימ טקידנערַאפ טייהניווועג סיוא רע

 דימ ַא ןכָארקעגסױרַא זיא לדרעב ָארג טכידעג ןייז ןשיווצ

 -עג רעקיטכיל עגר ַא ףיוא טָאה סָאװ ,עלעכיימש םיוק-םיוק

 .םִינּפ ןקורט טלעגרַאפ ןייז טכַאמ

 .. . עשטנַאי עיס'מ ,רעגרע טשינ --

 עקירעביא סָאדלַא זיא ןגעוו הסנרּפ רַאפ ! ךַאמעג זָאל --

 .עבטמ עשלַאפ ַא

 -ַאק ןצרַאװש ןטיירדעצ ַא ןיא ,רַאד ,ןיילק --- רעטלַא רעד

 -= ןעמוקעגּפָארַא ?םייה,, רעד ןופ זיא רע ןכלעוו טימ ,שולעּפ

 טּפַאטַאב ץלַא ,לקניוו וצ לקניוו ןופ קידנצכערק ןכָארקעג זיא

 -עג טלָאװ רע יװ ,רעגניפ עקידרענייב עטיורגרַאפ ענייז טימ

 .תואיצמ ןעלדנַאהנייא ןעמוק

 / טַאהעג טעכיוא בָאה'כ ,ןעוועג גניי לָאמַא טעכיוא ןיב'כ--

 יג -- סיױרַא טמוק סָאװ רָאנ ,ּפָאק ןיא ןעקנַאדעג ערעדנַא

 ,ביוט טרָאפ רעבָא ךָאד זיא טלעוו יד ! רעכעד עלַא ףיוא יירש

 . . . ייא-ייא-ייא . . . ביוט ןרעיוא עדייב עלַא ףיוא

 ענייז ןופ ,טַאלַאכ ןטרעדָאנקעצ ןצרַאװש סעשטנַאי ןופ

 -עגפיוא ןבָאה סעטָאלב ןוא ןגער סָאװ ,ןשַאמַאק ענעמווושעצ

 ןוא עטסערּפעגנייא עיורג-ביוטש ענייז ןופ ,ברַאפ יד ןסערפ

 טָאה עשטנַאי ןצנַאג םעד ןופ -- ,דעלעגייא עקנילפ-שירחוס

 ןבָאה טנעה יד ,םינּפ'ס .היר רענעּפמודרַאפ ַא ןגָארטעג ךיז

 יז ףיוא רָאה יד ןוא למיש ַא טימ ןסקַאװַאב יו ,ןעזעגסיוא

 -- ץכעבעוװנלּפש ןופ גנולמַאזנָא ןַא יו -- לדרעב עטכידעג'ס

 ,סַאה ןופ ליפעג'ס ךיז ןופ ןגָאיּפָא טנעקעג טשינ טָאה לטָאמ

 לָאמַא רע טָאה ליפעג-סַאה ַאזַא טקנוּפ .ןשטנַאי ףיוא קידנקוק

 םיא טָאה רע ןעװו ,טַאט םענעגייא ןייז וצ טבעלעגרעביא

 קרַאמ ןפיוא ןטױרטשַאב ַא ,ןטרעדעפַאב ַא ןעײמשמורַא ןעזעג

 עקיּפעלק .,עטצרַאװשרַאפ ,עגנַאל ענייז טימ ןּפַאטסױא ןוא

 רַאפרעד . . . ךעלעקוװעלַאי ןוא תופוע ,לפָאטרַאק קעז טנעה

 -מעד ןדיימסיוא טלָאװעג ,םייהרעדנופ ןפָאלעג ךָאד רע זיא

 ,לרוג ןבלעז

 םיא טָאה -- טעּפש ךָאד טרעוו'ס ,ינ --

 ,טגָאיעגרעטנוא

 ףיוא ןרָאפעגמורַא גָאט רעד ןיוש זיא רעטצנעפ ןרעטניה

 ןוא ןלַאפעגניירַא ןענעז רעדליּפעג רעקיטש .ןגָאװ-טסַאל ַא

 .ןעמוקעגפיוא זיא עקהרש .רעמיצ ןרעביא ןרָאװעג טלקערבעצ

 ךעלרעטומ יז טָאה -- ? ירפ ױזַא וטסייג יו ,עלעטָאמ --

 .טגערפעג

 רעטלַא רעד

 . . . ךוט רעמערַאװ ַא ןיא יו טליהעגנייא םיא טָאה לוק ריא

 יז ,דניק זָאלפליה ַא יװ ,ןלַאפוצ ריא וצ טלָאװעג טָאה רע

 -סיוא ןַא ריא טימ ןעמַאזוצ ןכוז ,ןהצע ,ןצישַאב םיא לָאז

 רע ,ןעקהרש וצ ןדנובעג טציא םיא טָאה עביל עפיט ַא .געוו

 יױזַא יו .ריא וצ טכַאניײב זיא רע טכעלש יװ ןענַאטשרַאפ טָאה

 ןופ רָאי עבלַאה סָאד ןגָארטרעביא טנעקעג ללכב רע טלָאװ

 ריא ןָא טייקנגָאלשרעד רעשילַארָאמ ןופ ,טיײקיזָאלטעברַא

 ? עביל

 2 א 2

 ר רע יייעעי

 2 ירא עא יא



 ! לָאמַא ןיוש םיק ,ינ ,ןייז טניזעג דימ טסלָאז ,רָאנ צז --

 .ריט רעד וצ ןוטעג ּפעלש ַא רעטלַא רעד םיא טָאה --
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 ןגעק דלעה ַא ןעזעגסיוא עשטנַאי טָאה סָאג רעד ףיוא

 ערעטנומ ,עכיג רעבָא ךעלעטירט עניילק טלעטשעג ,ןעלטָאמ

 ,בורק ןגנוי ןייז ןיא ןדערניירא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא

 : "טנרעלעג,

 "ןךָאפיש ,יבַא'ד ןַאשרַאמ, יירשעג א טסיג וד ןעוו --

 ! רעטצנעפ עלַא ןיא ןעגנילקּפָא סע לָאז ,(ךיא ףיוק גרַאװטלַא)

 ןּבעל דחעדפ א

 (זירַאּפ ןיא ןּבעכ ןשירִיי ןיפ ןעננופייצרער)

 יקמולירפ הנ ןופ המדקה

 ?סוצװ ןיא 1ווק-געפ יזיי ןֵמ ףליופיפ רצו סימ ןּבעגעגסױוַא

 ייד אלטער, טעלער, רער רעררעיעררערערערער,רעירערערער רייע ר רער.

 ו939 ּכפרַא װ

 עטנוזעג ,ץרַאה טנוזעג ַאס . . גני סעּפע ךָאד טסיב

 . . + ןעגנול

 -ַאב ףיוה ןטריקורב-טכעלש ,ןגנַאל ַא ןיא ןיירַא ןענעז ייז

 רעקידורב ַא .ןסיורג עלַא ןופ ךעלעגעוװ-טנַאה טימ טרעגַאל

 .ליבעג ַא טימ ןּפָאלעגנגעקטנַא יז זיא טנוה

 -- ? שטנעמ ןייק רעמ טשינ טסנעקרעד ! טימעסיטנַא --

 ,ָאםעד ןוא -- רעזייב ַא טימ טרעפטנעעג עשטנַאי טָאה

 רעיינ ַא זיא רעד ,ןיירַא קעּפעל ןיא טוג םיא ריד םענ ,טסעז

 ! 1 ירּפמָאק ,טנעילק

 -רַאפ ,ןטייז עלַא ןופ ןעלטָאמ טקעמשַאב טָאה טנוה רעד

 עג ןייז וצ ןפָאלעגקירוצ ןוא קע םעד טזָאלעגּפָארַא טמעש

 .זימער רעד ןופ לעוװש רעד ףיוא רעגעל

 ןפרָאװעגנָא רעמַאק רעלעקנוט רעסיורג ַא -- זימער יד

 עטפיוושענּפָארַא טימ ,ךעלעגעו ענערָאװעג-עילַאק טימ

 טָאה רעװַאשז ןופ ,עלָאמס ןופ חיר ַא .סעלשיד ןוא רעדער

 .ןײרַא םינּפ ןיא ןעלטָאמ ןוטעג ץעז ַא

 .ןַאמסדנַאל ַא םעניימ טגנערבעג ךיוא בָאה'כ

 ? "ָאוװונ, ַא --

 ,עשטנַאי טָאה -- .ְךַאפ ןיא טסייה'ס . . . רעיינ ַא ,ָאי --

 .טרעלקעגפיוא ,רענעגייא השעמ

 ,לטייש דנָאלב-ןיטַאלּפ ַא ןיא ענעדיי ענעסקַאװעצ רעווש ַא

 -עג טָאה ,עקנימש ןוא רעדוּפ ךס ַא טימ טגיײלַאב ןקַאב יד

 רעקיטפערק ,רעכיוה ןייז .ףױרַא ןעלטָאמ וצ ןגיוא יד טעשזורמ

 .טײקנסַאלעגסױא רעשהנמלא ריא טרינָאּפמיא טָאה לעטשעג

 םעד טּפוטשעגסיורָאפ ןוא םיא ףיוא טקוקעג גנַאל טָאה יז

 ,טרַאשעצ ןּפיל עריא ךיז ןבָאה ךעלדנע .םעזוב ןטעבעגסיוא

 ענעדלָאג יד טקעדעגּפָא ןוא ,דעלגנעהרָאפ עטיור ייווצ יו

 ,ןייצ

 ףיוא ךיז יז ןזָאלרַאפ -- רקיע רעד ןוא ,עיסימ ,סטמיק --

 -רַאפױרַא ךיג ךיז טעװ ,טנעז ץע יװ ,ןַאמ ַאזַא . . . רימ

 ,עלַא יד !"רעקיק,, ַא לָאמנייא ןיוש בָאה ךעי ,ָא ...!ןטעב

 טָאה -- . . . עלענימ טמעשרַאפ ַאזַא טימ ןייגוצ ןעמוק עכלעוו

 וצ טלסעפעגקעווַא ךיז ןוא לוק קיצלַאמש ַא טימ טדערעג יז

 -עלג ַא טימ טדײשעגּפָא לקניוו ַא ,ָארויב רענעטכױלַאב רעד

 .ריט רענרעז

 רעד . . . טעלּפ-רעניה ַא ןיא יװ ןענַאטשעג זיא לטָאמ

 רעד ,ןעגנאגעג ךע זיא -- ןבעגעג יצ ַא םיא טָאה רעטלַא

 ןטנעמוקָאד ןזייוו ,ןעמָאנ ןייז ןגָאז ןסיײהעג םיא טָאה רעטלַא

 ַא טריפעגוצ טָאה עשטנַאי .ןזיװעג ,טגָאזעג רע טָאה --

 טָאה עשטנַאי .ןּפוטש ןעמונעג סע טָאה לטָאמ ןוא עלעגעוו

 -צנעפ עלַא ןיא ןעגנילקּפָא לָאז'ס ,ךיוה ןעיירש ןסייהעג םיא

 : ןגירשעג רע טָאה -- רעט

 ! ןָאפיש יבַא'ד ןַאשרַאמ --

 -עצ ַא -- לוק ןגייא ןייז טרעהרעד רע טָאה לָאמַאטימ

 סנטַאט ןייז יװ ,ןוגינ-ארמג ַא טימ סקידנגָאלק ַא ,סנכָארב

 ;..לוק

 ַא טּפטשעג ךיוא ,טיז רעד ייב ןעגנַאגעג זיא עשטנַאי

 : ןלָאװקעגנָא ןוא עלעגעוו

 ; ןעלט ערשט ;2 יי טי 7

 ןרָאװעג םיא ןענעז ןסַאג יד .ןגָאלשַאב ץיה ַא טָאה ןעלטָאמ

 טלעטשעגגעקעווַא ךיז טָאה למיוב סעדעי ,רעיומ רעדעי ,גנע

 ײרעבמָארט סָאד . . . עטַארק ענרעזיא ןַא יװ ,םיא רַאפ

 םיא ןבָאה רעייגכרוד ןופ ןעמיטש יד ,ןליבָאמָאטיױא ןופ

 רעירַאטעלָארּפ םעד ןופ טכאלעג ,קזוח טימ טלגנירעגמורַא

 . . . םיא ןיא דיי םעד טכַאלעגסיוא ,םיא ןיא

 רעד טָאה -- ? ןבילבעג ןייטש ןבלַאטצולּפ וטסיב סָאװ ---

 ןקידלבלובמ ַא טימ םיא קידנקוקנָא טגערפעג עשטנַאי רעטלַא

 .ןעלטָאמ וצ תונמחר ןפיט ַא טליפרעד טָאה רע ןוא קילב
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 רענאל-עיצארטנעצנָאק ןופ ווירב רעד

 -מערפ א שטָאכ ,ןביירש וצ ריד טייקטסיירד ןיימ ביגראפ

 טשינ ןפיל ענייד ןבָאה לָאמנייק ןוא ריד ךיא ןיב רעד

 טשינ רעיוא ןייד ןוא ןיירא גנוטכיר ןיימ ןיא ךיז ןגיווואב

 .טרָאװ ַא סניימ וצ ךיז טגיינעגוצ

 ךיוא רימ טסיב וד שטָאכ ,טייקטגאוועג ןיימ ביגראפ

 .ןגיוא ענייד ןופ רילָאק םוצ זיב טנאקאבמוא -- טנאקאבמוא

 ! ךיד ןענעק ןליפעג עניימ רעבָא

 וװצעגרע ןיוש ןקנאדעג ערעזדנוא ךיז ןבָאה רשפא ןוא

 ? ןטפָאהאב ךיז ןוא ? טנגעגאב

 ןעו ,ןגרָאמירפ-קיטנוז םענעי ןיא ךיא יוװ) וטסיב רשפא

 ןדָאלעגרעביא ךיוא (ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ ךיד בָאה'כ

 ןָאק ? טייהיירפ ךָאנ רעגאב ןכעלקָאטייו םענעי טימ ןעוועג

 -ראפ ןוא דנאל ןקיזָאד ןיא רעדמערפ א ,ךיא יװ ,טסיב ןייז

 ןכָאנ ? דרעמייה ןייד ןופ חיר ןכָאנ ריד ךיז טָאה טקנעב

 טסָאה ןטָאש סנעמעוו ןיא ,םיובנאטשאק ןטלא ןופ שיורעג

 . . . ? רעטיצ וו"עדנאר ןטשרע ןייד ןטלאהאב

 ! ריד טימ ןדער וצ רעמ ביולרעד ָא

 רעַיײא טריצאּפש ךיא ןבָאה ןגרָאמירּפ-קיטנוז םענעי ןיא

 ףטָארד-לכעטש יד עזאּפ ,רעגאל רעזדנוא רעביא ןיילא

 ןופ טסוּפ םורא רעדלעפ יד .ןגיוצראפ ןעוועג זיא למיה רעד

 עיורג יד -- געוו ןטריטלאפסא ןרעביא .לגיוס ןייק ;שטנעמ

 -עג טָאה לטניוו-ץרעמ טכייפ א . . . למיה םענופ טייקליטש

 -סיולק רעיוויטיּפ ןופ ןעגנאלק-ןקָאלג יד ןּפעלש וצ טגנערב

 א יװ טיײקנזָאלראפ רעד רעביא ןעגנָאהעצ ייז ןוא רעט

 . . . עיצאגענ ןופ ,רעיורט ןופ דנאוועג

 טקירדעג רימ ףיוא טָאה גנורינרעטניא רָאי לופ א שטָאכ

 ,טייקמאונייא ןיימ ןיא טרעיומראפ ךימ ,הרוחש-הרמ א טימ

 ךעלנייּפ ןעועג רימ ןגרָאמירּפ םעד ןופ טייקליטש יד זיא

 . . * ןגרָאװעג ץראה ןיימ טלָאװ עילטעּפ א יװ .ןרערט זיב

 ...טליּפשעג ךיז המשנ ןיימ טימ ןטלָאװ טנעװ עלַאטורב יו

 רעטניה ןופ ןסירעגרעפא סָאװ רָאנ דניק א טשינ ןיב ךיא

 -נעס םתס ןגעק טעװעטרַאהרַאפ גונעג ןיב .ךוטרַאפ-עמַאמ

 טכוזראפ ,םותי רעקיכעלייק סלא ,רָאי ןיינ וצ .טייקלאטנעמיט

 עקיכעטש יד ןוא ןשיט עדמערפ ייב טיורב-רעיוז סָאד

 ץלָאטש וצ רעבָא ןטעב עטגרָאבעגסיױא ןופ טייקמעראוו

 טקניטסניא רעד ןוא ןגיוב וצ ךיז ןליוו סמענעי רעטנוא ןעוועג

 א ןרָאװ -- רימ ןיא קיטכעמ וצ טייקידנעטשטסבלעז ראפ

 טפיוקראפ :; ןוטעג טשינ ץלא ךיא טָאה סָאװ .דניק-ָאטעג

 -עלאה א ,ןעוועג רעזעלג א ,ןסאג רעוועשראוו יד ןיא לגייב

 טּפעלקעג ךיוא בָאה'כ .לגניי-קיש עיצקאדער א ,רעגערט

 ַאטנארעּפסע טרידוטש ,טנעװ עקיטכאנייב ףיוא ןטאקאלּפ

 רעשידיי ןימ א ,רעלָאמ-טסנוק ןרעװ ןופ טמיורטעג ןוא

 ןופ ןסילוקרעטניה עלא טסוװעג רָאי ןצרעפ וצ . . .לעגערב

180 

 רעטָאפ ןיימ .רעקלעפ ערעדנא ייב 25 ןופ ןאמ א יװ ,ןבעל

 ,רענעדיישאב א ,טייקכעלרע סיורג טימ שטנעמ א ןעוועג זיא

 ןא הסנרּפ ןיא ,ןטיצ עשילביב ןופ טסיּפָאטוא קיטש א

 -טסעדנופ .עלעקעטש ןטימ טיירדעג :לזמילש רעטנכייצעגסיוא

 ןיא טקליטראפ טשינ ץנעטסיזקע ענערָאפעצ ןיימ טָאה ןגעוו

 -ימעסיטנא ןיא קידנביײלב .טייקטנוזעג ראפ שוח םעד רימ

 -רָאפ טּפשמראפ ךיא רע ,טסוװעג ךיא בָאה ,ןליוּפ ןשיט

 ; שטנעמ-טפול ַא ןופ -- ןדיי ךס ַא ןופ ןבעל סָאד ןצעזוצ

 ךימ טָאה ,רָאי ןטנצפופ ןיימ ןופ ןיגאב א ןיא ,לָאמניײא ןוא

 שידיי ודנוא ייב .דנאלסיוא ןגעוו קנאדעג רעד טקעוועגפיוא

 -רעדירב ,טייהכיילג וצ םינָאניס ןעוועג דנאלסיוא זיא טנגוי

 . . . גנוכיירגרעד ,טייקכעל

 ןגיוא עניימ ןעוו ,טרעלקעג ןאד ךיא בָאה םעלא םעד ןגעוו

 -עג ךיא ןיב טייצ עגנַאל ַא ןרערט טימ ןפָאלראפ ןענעז

 ןבָאה זיראּפ רָאי ןעצ עניימ ןוא ,ךעלגעוואבמוא ןענאטש

 ןַײמ ןוא עימעדאקא .קירבאפ רָאי ןעצ ,טבעוושעגייבראפ

 טליפעג ,ןעזעג ןבָאה'כ טָאװ ץלא ! זאטסקע ארא'ס .עילעטא

 ףָאלש העש ףניפ .עיציזָאּפמָאק ,עיניל ,בראפ ןעוועג זיא

 -ועטשטסבלעז א עניימ קידנטיירגוצ ןעוו .טגונעג רימ ןבָאה

 רַאפ ןרָאװעג רעטצניפ םוטּפאר רימ זיא ,גנולעטשסיוא עקיד

 טדנעלבראפ ,וויאנ ןעוועג ןיב ךיא ,ָא .המחלמ יד :ןגיוא יד

 ןוא קנארפ טריצאּפש ארומ ןָא בָאה'כ לייוו זא ,ןעניימ וצ

 .ןדעי ףיוא טלדַאטעג טשינ ןעמ טָאה טייקשידיי ןיימ ,יירפ

 טרעוו ,טייהיירפ ןיוש זיא ןײלַא סָאד זַא -- טירט ןוא טירש

 ,עטעשטּפָאקראפ'ס ןצישאב ןפָאלעג ןוא .ןרעוו וצ טקידייטראפ

 ןיב'כ .לקינעגאק ןשיטארקָאמעד ןפיוא לזעלג עטצאלּפעג

 טַימ טקעדרַאפ ,טסורב רעד ףיוא דנווװ ַא טימ ןעגנַאגעגמײהַא

 -נָאק ןשידיי םעד ןדיימוצסיוא ץורית ַא סע זיא .לַאדעמ ַא

 . + . ? רעגאל-עיצארטנעצ

 -ראפ רעד רעביא טקוקעג ךיא בָאה ןרערט עניימ ךרוד

 טייטש רימ ןופ רעטעמ קילדנעצ א םיוק .יײסָאש םוצ ,גנומיוצ

 -ָאלעװ ףיוא רעטעברַא ןעמוק ןיגַאב ןדעי .קירבַאפ-רעקוצ יד

 -ריפ יד ןכַאמוצכרוד רעדיוװ ןגרָאמ ,ערעכיז ,עקיאור ןדעּפיס

 רָאי קיצפופ טימ יװ ,רָאי ןעצ רַאפ יװ רעטעמָאליק ףניפ

 ,רעטסינימ רעלַאקידַאר ַא ןייז געמ ,סעדייז ערעייז רעירפַא

 -טנעמַאלרַאּפ עטסדנימ יד טָאה רימ רַאפ .רעטכערדָארּפ ַא

 ,סקיא רָאטקאדער ןופ לקיטרא עטסקיניזמוא סָאד ,עדער

 .געט עניימ ןופ ףיול ןפיוא ןעוועג םרוג

 רימ ןגעקטנא ךעלזייה-ינאּפמָאק יד וצ טקוקעג בָאה ךיא

 שידניק ןופ זיירק ןעמעראוו ןיא טרָאד ןבעל ןשטנעמ --

 ,ךעלדנעטשראפטסבלעז יוזא ייז ראפ זיא ץלא ןוא רעטכעלעג

 -אב רעד .,דיילק-רעיורפ א ןופ ךרָאש רעד ךעלריטאנ יוזא

 -קנעב ןיימ ןופ טנעָאנ ױזַא ןוא .ךיז טשטניוו'מ ווו ןייג ףירג

 ! גנוקירעדינרעד ןיימ ןופ ,ערָאנ-יורטש ןיימ ןופ ,טפאש

 יי יי יי עי יי יי י.י יי יב

 "סט, עי

 ריס יי ריינע ישי = יי

 6 א



 ו

 וטסָאה ? שטנעמ רעכעל

 ןזייוו זיא ,םענעגנַאפעג ַא רַאפ תֹוירזכַא עטסכעלקערש י+

 יד ףיוא עלעגייפ-רעמוז א ,ןטארק ןָא למיה לקיטש א םיא

 .לדיימ א ןופ קָאל ןגנוי א ,למילב א ןופ ןּפיל

 ,גנילצולפ ןעוו ,ןענופעג ךימ ךיא בָאה דנאטשוצ אזא ןיא

 .ןענישרעד וטסיב גנילצולּפ

 ,רימ ןיא ,טליפעגּפָא זיולב -- ןעזעג טשינ ךיד בָאה ךיא

 ןעוװעג ןיב ךיא ..ןטולב עניימ ןופ םטיר ןקידנעגניז טעניא

 -ראפ ךיוה ןיימ .דיילק ןייד ןופ דלאפ םעד ןיא לטניוװ סָאד

 ,ענייד ןיא ןטכָאלפעגפיונוצ רָאה עניימ ,ךיוה ןייד טימ טשימ

 ןדנוא ןשיװצ ןוא . . . רענייד טימ ןסקאוועגפיונוצ טיל ןיימ

 . . . ןוז ןופ עפש א ,ןדייב

 -גייוועג רעדעי יו טושּפ ןוא טסָארּפ ןעגנאגעגקעווא וטסיב

 ַא יװ רעטע ןיא ןריולרַאפ ךיז

 ןייא ייב ,ריד טימ ןעװעג ןיב ךיא ? לדנקלָאװ קידרעמוז

 ןייד ןטלאהעג בָאה ךיא .ףָאלש ןייד ןטיהעגּפָא ןסעזעג שיט

 .ןבעל ןייד טלייצרעד רימ טסָאה וד ;טנַאה

 ןַײמ .עלהשעמ-רעדניק א ןיא יװ ךרודא זיא גָאט ןיימ

 ןטימ ךיז קידנסיוטשנָא ,טקיטולבעג טשינ רעמ טָאה קילב

 .טָארדלכעטש
 .ריד ןגעוו . . . תודוס טימ לופ -- טכאנ יד

 .דרע רעדמערפ רעד טָא ףיוא ןיילַא ןעוועג טשינ רעמ ןיב'כ

 -נַאשז םעד ,ןקַארַאב יד ,םינכש טנזיוט ןבלַאהטרעדנָא עניימ

 -ראוורעד זיולב ,רימ ןופ טייוולמיה ןעוועג ןענעז -- םראד

 בָאה'כ סָאװ ,ךוב סָאד גנוטראוורעד . . . ןעוועג ךיא ןיב גנוט -
 -וטעגנייא ךימ בָאה'כ רעכלעוו ןיא ערדלָאק יד ,טנעיילעג

 טָאה רימ םורא . . . שינרעטצניפ יד גנוטראוורעד ;טעיל

 רעד ןוא ,דרע יד ןוא .גנילירפ ןופ טיײּפמָארט רעד טלאשעג

 ןַײמ ןעגנוזעגטימ ןבָאה לטקעזניא ןטסנעלק םוצ זיב ,למיה

 :+ . ריד וצ ןמיה

 גייצרעביא ןטעכאטש יד וצ סיורא ךיא ןיב ןיגאב ןדעי

 ןבָאה לגייפ סעדאטס יװ ! ןעמוק טזומ וד זא ,ןעמוק ןייד ןיא

 טָאה קָאטיײװ רעסיז ַא .רימ םורא ןבילקעג ךיז ןעהעש יד

 ףיוא קיטכיזרעפייא ןרָאװעג ןיב ךיא ,ןזעו ןיימ טמעלקעג

 ןופ ןליבסנאמ יד וצ האנש א טליפעגּפָא ,טייהנעגנאגראפ ןייד

 . . . סרעייז טרָאװ סכעלטיא וצ ,זיירק ןייד

 : ןגיוצעג ךיז ןבָאה געט יד גנַאל יװ
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 .י . קיטנוז רעדיוו ןוא

 עלא ןופ גָאט םעד וצ טיירגעג ךיז ךיא בָאה ךָאװ עצנאג א
 קנעדנָא) ךיש עקסדאדלָאס עניימ ןצוּפוצסיוא ןבעגעג :געט
 -- רעגאל ןופ רעצוּפ-ךוש ןראברעדנוו םעד (טנָארפ ןופ
 -סיוא בָאה'כ ! ןעלגיּפש עצראווש ןופ שינעמייהעג'ס ןעק רע
 ןריושעגרעטנוא רָאה יד ,טאווארק םענעדייז ןיימ ןדנובעג
 עניימ ,רעירפ טכאנ א ,טכאמעג טכייפ ןוא טייצ רעד ראפ
 .טנאק א ןרימרָאפ וצ -- ןזיוה

 . . * ןרעיול טלעטשעגקעווא ךימ ןוא

 סיעלסיס ףיוא יו יולב -- יולב ןעװעג זיא למיה רעד

 טכייל .עיגרענע ןוא טייקשירפ עכעלטנגוי לֹופ ,שזאוייּפ א

 א יו ,קָאלג-עכריק ד טעדיוהעג ךיז ןבָאה קידװעליּפש ןוא

 ,ךעלסיפ ענייז החמש ןיא טפראוו סעזעג ךיוה-וצ א ףיוא דניק

 . . . ןעקוַאימ טנרעלעג ךיז לצעק א טָאה ווו-ץעגרע

 -ראפ בָאה ךיא .ןזיואב טשינ ךיז טסָאה וד -- וד רָאנ

 רימ רעביא טָאה לגילפ רעקיטסָארפ א .ןגיוא יד ןסָאלש

 -ראפ רעהא דנע-קיו א ףיוא וטסיב רשפא . . . טעכָאפעג

 ענייד ןופ רבק סָאד ָאד ךיז טניפעג רשפא ? טעקנָאלב

 ןשיוט ,להוא םעד ןקיניירסיױא ןעמוקעג טסיב ןוא ןרעטלע

 יד -- ןעוועג עיזיװ ַא רָאג טסיב ,ןײנ ? ּפעטנעמולב יד

 . .. . טיונ ןיימ ןופ ,טנלע ןיימ ןופ עיזיוו

 ,טנייוװעג סייה ןוא גנאל ךיא בָאה ערָאנ-יורטש ןיימ ףיוא

 ןיוש רימ זיא'ס .טיוט סעמַאמ ןיימ טניז לָאמ ןטשרע םוצ

 ןגרָאמ ,ןרעיוד ךָאנ טעװ ןוא טרעיוד גירק יד ! סנייא ץלא

 רעד זיא סָאװ ,יײרעװלוּפ ַא ןיא ןטעברַא ןקיש רימ ןעמ ןָאק

 ןעװעג לימ זיא ןבראטש  .עיצאיווא סאנוש ןופ טקנוּפליצ

 -געטשלופ ַא ןיא ןקנוזעג ךיא ןיב ןכָאװ רָאּפ ַא .קיטליגכיילג

 . ... טכאנ רעקיד

 ,קָאטײװ ןביוט א טריּפשעגּפָא ךיא בָאה ןעמוקפיוא םייב

 -סיוא .טריוורענעד .דילג א טריטוּפמא רימ טלָאוװ'מ ךיילג

 עמאג רעלאמרָאנ רעד רעביא ןָאט רעטסדנימ רעד .טּפעשעג

 .טקילייוװגנאלעג רימ טָאה ןוז יד .טציירעגפיוא רימ טָאה

 -ראפ טרעגאב .רילָאק ןעיולב םעד ןגירקעג טנייפ בָאה'כ

 טָאה סעכלעוו דניק א ןיא .ןקלָאװ א ןיא ןרעוװ וצ טלדנאוו

 .לכעלוק ןגייא ןייז טקעדטנא סָאװ רָאנ

 ,גָאט רעדמערפ א טקעװעג ךימ טָאה ןגרָאמירפ ןכעלטיא

 -קילב ןטשרע םייב -- רעכעלסעה ַא ,רעשילרעטסיוא ןַא

 .טסאהעג ךיז רימ ןבָאה שיוטסיוא

 רָאנ .ןוט הליפת ,טָאג וצ ךיז ןטפעהעב טרעגאב בָאה'כ

 ;שטנעמ זיא סָאד -- טָאג זא ,ןרָאװעג טסווואב רימ זיא ירפ-וצ

 .ןפמעק טסיה -- ןוט הליפת זא

 בָאה ,ןורכז ןיימ ןופ ןקעמסיוא ךיד ,ןסעגראפ ריד ןיא

 עלא ןיא טקליייטאב ,ליּפש-ןטרָאק ןיא ןפרָאװעג ךיז ךיא

 .טּפוזעג ןענאמָאר:יײצילָאּפ עשילגנע ,סעיסוקסיד עליוה

 .ןעגנולעג טשינ רימ סע זיא ךָאד

 ןעוװעג טסיב :ןליפעג עניימ ןיא טבעלעג טסָאה וד לייוו

 .טייקכעלקריוו

 ע

 -אל ןרעסיוא טעברא ןופ טייהנגעלעג רעדעי ייב ,דניצא

 ,ןטרָאג ,זיוה סכעלטיא .ןענַאטשעגוצ קיליוויירפ ךיא ןיב ,רעג

 ,קילב ןימ טימ טרעטשינעגכרוד געוװ ןיימ ףיוא למערק

 ,ץנעטסיזקע ןייד ןיא טביולגעג קידתונשקע .טשרָאפעג

 . . . טניװ ןיא לייפ עטזָאלעגכָאנ א ןעוועג ןיב ךיא
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 ףיא בָאח ,טכאנ רעד ןטימניא קידנעמוקפיוא ,לָאמנייא !

 :ריד דובכל ןפָארטס עקיזָאדיד טריזָאּפמָאק

 .טעמאס ןייד ןיא לארטשנוז רעד יװ ןטכָאלּפראפ

 ,פָאצ ןצראווש

 קילב ןייד טגנאפ סָאװ עלעמילב עזָאלנעמָאנ סָאד יו

 ,ּפָארא ךיז וצ

 ,ןמיה סנגיובנגער ןקַאנרעטסַאבלַא ןייד ףיוא

 ןעמוג ןייד טפאזאב סָאװ ביורט יד

 ! ןייז ןלעװ ךיא טלָאװ

 דיילק ןייד ןופ דלאפ םעניא לטניוו םוצ ךיילג

 ,דיִיֹר עטגָאזעגסיורא טשינ ענייד ןופ ָאכע רעד

 טריראב רעגניפ ןייד סָאװ סענורטס יד

 טנגוי ןייד גָאט ןדעי וװ ,עלעגיּפש סָאד

 -- טריפמוירט

 ! טטלייורעדסיוא ןיימ ,ָא ! ןייז ןלעװ ךיא טלָאװ

 -גַאגעג ןענעז רימ ןעװו .ןענופעג ריד .בָאה ךיא

 ןייק ײסָאש ןפיוא ,ייר א ןיא יירד וצ ,קיצנאווצ ןאמ א ןעג

 לעװש רעד ףיוא ןסעזעג טסיב .רעדלעפנייטש יד וצ ,ירוט

 טייז ןיד ייב .ךוב ַא טנעיילעג ןוא לזייה טרעיומעג ַא ןופ
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 .וז רעד ןיא ךיז טמעראוועג טנוהפלָאװ רעטלא ןא טָאה

 ,"עלדיל עכעליירפ ענעסירעגּפָא ערעזדנוא ,ןפייפ רעזדנוא

 ךייא טָאה -- גנאג רעקסטאדלָאס רעקידסעווָאטאקבלאה רעד

 -נַאװצ ערעזדנוא גנַאל יװ ,טריגירטניא ליפיוזַא ףיוא ןדייב

 טָאה היח יד .ךייא רעביא טשטילגעג ךיז ןבָאה סנטָאש קיצ

 וד .וד .ןבעגעג ליב א ליופ ןוא גיוא ןא טשטיינקעגפיוא

 ַא .טריװרעטבָא זדנוא ,ןגיוא יד קידנביוהפיוא טשינ ,טסָאה

 וד ךיילג ,טכיזעג ןייד טקעדאב לָאמאטימ טָאה טייקטיור

 בָאה ךיא .עלא זדנוא יבגל קידלושטימ טליפעג ךיז טסלָאװ

 ןעק ךיא : ןפורסיוא ,ןעמענמורא ,ריד וצ ןפיולוצ טלָאװעג

 דנאנאב ןבָאה רמ ! טייקיביײא ןא ןיוש ךיז ןענעק רימ ! ךיד

 . . . ! געוו-ךלימ םעד טרירָאלּפטקע

 ךיוה רעזדנוא ,ןיילא ןעוועג טשינ ןענעז רימ ,רימ רעבָא

 .ןרעװלָאװער ענעדָאלעג טכאוואב ןבָאה

 ,ווירב םעד ןופ טייקטסיירד יד לחומ רימ ייז

 ! עטנאקאבמוא ערעייט

 .ןגיוא ענייד ןופ רילָאק םעד רימ ביירש

 .2027 זיא רעמונ-סגנונעכייצאב ןיימ

 ןיימ א

 .1942 לירּפא ,עיוויטיּפ

.130 6 

 ו יי

 62,625 06 בע יע

 יי

| 
| ' 

 טיי יי יי יי יי



 .ןיוועלש .ב

 ףראדנעצ .ש י
 א ןיא ,שזדָאל ןיא 1902 ,יאמ ןט-19 םעד ןריובעג

 ןיא עא רדח ןיא טנרעלעג .החפשמ רעשידיסח

 -אב ,רעקורד סלא רע טעברא רָאי 16 וצ .הבישי

 ,גוגעוואב רערענָאיצולָאװער רעד טימ ךיז טנאק

 טאקע ,העקיל ןפייןוש וצ ןא טפיוה ;ךס א טונעל

 1931 ןיא .רוטארעטיל עלאגעלמוא טצעז ןוא טריג

 טטקהה; ףעק'7 לבוש א קיצנאז ןַײא םשיררא רע טיג

 טעברא ,זיראפ ןייק רע טמוק 1933 ןיא .יןלעפאב

 האפ רעצירש ןא ,,עסערפ עיטע רעד ןיא טומ

 ןט-14 םעד .טאר-רוטלוק ןלארטנעצ ןיא ןוא דנאב !

 -יפ ןופ רעגאל ןיא ןייא םיא ןעמ טצעז 1941 יאמ

 .רָאי ןבלעז ןיא .טריטרָאפעד טרעוװ ,עיוויט

 ועזעג םיא באה ריא יו -- ףראדנצעצ .ש .י

 ןייק ןלַאפעגניירַא קילדנעצרָאי ַא טימ קירוצ ןיב ךיא ןעוו

 טָאה ,טניירפ ַא ןָא ןוא בורק ַא ןֶא ,רעזָאלמיײה ַא ,ןוא זירַאּפ

 וצ ןטעבעגפיורַא טכַאנרעדפיוא ןַא םענייא ןיא ףרָאדנעצ רימ

 -עג ךיז טָאה ,ליוולעב ןפיוא ץעגרע ,רעמיצ-לעטָאה ןיא ךיז

 ,רעגעלעג ןייז ןוא טיײצלָאמ םערָא ןייז רימ טימ טלַײט

 ךיא סָאװ ,דיל ַא סנייז ןופ תורוש ייווצ טריטיצ םיא ךיא בָאה

 ."ןלעפַאב עטיור,, ענייז ןופ טקנעדעגרַאפ ךָאנ בָאה

 ,םייה עמערַאװ ַא רימ רַאפ דנַאל סעדעי זיא'ס

 .עליוװ ןטַאי ָאד םוטעמוא ןענעז'ס

 ,טגָאזעג רימ ןוא ףרָאדנעצ ךעלרעטיב טלכיימשעג רע טָאה

 ןופ סע ךיז טָאה ןעמ יװ ױזַא לָאמעלא זיא ץלַא טשינ זַא

 יד ןיא ָאד ךיז טָאה רע זא זיא טקאפ א .טלעטשעגרָאפ סיורָאּפ

 ןוא געיעג רעזיראּפ םעניא ןריולראפ יוויוזא רָאי רָאּפ עטשרע

 סָאװ רעד .טײקטלצרָאװעגסױא רעשידיי רעד ןיא---רקיע רעד

 -סָאמטא רעשיליוּפ רעשיפיצעּפס רעד ןופ ןסקַאװעגסיורא זיא

 -עי טשינ .טקיטשעג לסיבַא גנַאפנָא ןיא ָאד ךיז טָאה ,רעפ

 -עטקַארַאכ סָאד ןריטּפָאזַא וצ דלַאב ןעוועג טכייל זיא ןרעד

 -עגמורַא טלָאמעד ךָאנ זיא ףרָאדנעצ .זירַאּפ עשידיי עשיטסיר

 ןייק ."טלדעּפעג,  טָאה ןוא "ןייטש ןוא קָאטש רעביא,, ןּפָאל

 ןלָאס ,זירַאפ ןייק קידנעמוק טגָאמרַאפ טשינ רע טָאה ךַאפ

 "טלדעּפעג, רע טָאה ,רוטַאנ ןייז טשינ זיא םירבח טסַאלוצ

 ,טיורב לקיטש ןייז טנידרַאפ עינַאװערָאה רעכעלרע ןיא ןוא

 ,ןדנוװשרַאפ זיא'ס .ןבירשעג טשינרעמ םיא ךיז טָאה סע

 עקידעבעל עצנאג יד יא םורא ןרָאװעג זיא טפעװעגסיוא

 ןעוועג זיא סָאװ ,דרערעטנוא ןשיליוּפ םענופ עיגָאלָאנימרעט

 -ץגמוא ױזַא זיא רע רעכלעוו ןופ ןוא דלעפ-סגנופַאש ןייז

 ,"עוויסנעפעד,, ,?טקנוּפדַאּפ,, --- ןרָאװעג ןסירעגקעװַא טכיר

 ָאד ןענעז רעטרעװ עקיזָאד יד -- ?לעציּפש , ,"עקוווסאמ,

 .ןרָאװעג טסַאלברַאפ ןוא טייוו זייווכעלסיב

 ;ןבירשעג טשינ טייצ רעטשרע רעד ןיא רע טָאה רַאפרעד

 -מערַאװ עקידנריר ַאזַא םיא יב ןעוועג זיא רשפא רַאפרעד

 רעד ,ןליוּפ ןופ רעכיירש םענעמוקעגוצ-שירפ ןדעי וצ טייק

 -סיוא ןוא ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא ןענעז סָאװ ,יד וצ רקיע

 -עטיל , רעטמירַאב רעד ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא ןסקאוועג

 יד ןופ רענייא ןיילַא ןעוועג ךָאד רע זיא ."ענובירט עשירַאר

 עקגיל עפורג רעד טָא ןופ רעייגסיורָאפ ןוא רעגייל-טנורג

 :רעביירש עוויסערגָארּפ

 טעמוא ןופ רעדיל יד ןפרָאװעגקעװַא יִרְפ רעייז טָאה רע

 יירעביירש-םתס יד טרינימָאד טָאה סָאװ ,ץרעמש-טלעוו ןוא

 -וש ןייז .ןליוּפ ןקילָאמַא ןיא עקידנסקַאװרעטנוא יד ןשיוװצ
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 .שזדָאל ןיא סירבח עפורג א טימ (סטכער טציז) ףרָאדנעצ .ש .י

 -ענָאיצולָאװער יד ןופ עיזעָאּפ עשיטסילַאער יד ןעוועג זיא על

 עכלעװ ,שארב  ןיקסוועינָארב טימ רעטכיד ער

 ןטמיראב רעיײז טימ סיורא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ןענעז

 יירד,, גנולמַאז-רעדיל עניילק יד ,טסעפינַאמ-ָאדערק ןשיטעָאּפ

 סָאד ,עיזעָאּפ רעד ןיא ןָאט רעד טָא .('יוולאס ישט,,) "ןּפלאז

 ןעוועג קפס םוש ןָא זיא ,טרָאװ עקידנגָאלש ןוא עיורג ,עטושּפ

 ,ןליוּפ ןקיטלָאמאד ןראפ סעיינ א זיולב רשפא ןוא -- סעיינ א

 ןיא טקעטשעג ךָאנ טָאה סָאװ ,ןלױּפ ןיא רוטארעטיל רעד ראפ

 ןיא ןעיועג זיא יז ראפ לייוו ;קיטנאמָאר רעכעלקנערק א סעּפע

 עטכעלש ןוא עטוג רוד רעצנַאג ַא ןוא יקסווָאקַאיַאמ דנַאלסור

 םתוח ןרעדנוזַאב ַא טגיילעג ןבָאה סָאװ ,רעביײרש-עקטיגַא |

 ירוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ רעד ףיוא

 ןוא -- רוטַארעטיל רעד ןיא רעק רעיינ א ןעוועג זיא'ס

 עטשרע ענייז ןופ רענייא ןוא --- עיזעָאּפ רעד ןיא רקיע רעד

 ןיא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא רעגָאזנָא ענייז ןופ ,ןבלַאװש

 -ץעג טשינ טייוו זיא רע .ףרָאדנעצ .ש .י ןעוועג זיא ןרָאי ענעי

 .עטשרע יד ןופ ןעוועג רעבָא זיא רע ,עטסערג יד ןופ ןעוו

 .טסנידראפ רעטצאשרעד-טשינ רעקראטש ןייז טגיל ָאד ןוא

 ןשירַארעטיל םענעי ןופ רעקעמש-ןייפ עשידיי יד טָאה רע

 -'ס .ןרעװ ןלעפעג טנעקעג טשינ ןוא טלָאװעג טשינ עשרַאװ

 -גניטימ עקידנצלירג ַא רעוא לדייא רעייז רַאפ ןעוועג זיא

 -ַאב ךיוא רעבָא ןבָאה יז .ןזרעפ עטמיירעג ענייז ןיא ךַארּפש

 סָאד ,ןצילבפיוא עשירעטכיד יד ןסױטשעגּפָא קיניזטסווװו

 רעדיל לטפעה סָאד .טבײלברַאפ סָאװ ,טרָאװ עקידנדיינש

 ןשּפיה ַא ןפורעגסיורַא טייצ רענעי וצ טָאה ?ןלעפַאב עטיור,

 -עגרעטנוא זומ ָאד ןוא ;עסערּפ רעשידנוכ רעד ןיא לַאדנַאקס

 -ביד םענופ גנוטלאה עוויטקעיבָא ,ענייש יד ןרעװ ןכָארטש
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 סָאװ ,ענעטלעז יד ןופ ןעוועג זיא רע .שטיװַאר ןלמ רעט

 רעד ,ןקעדטנַא וצ ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג גנַאלנרָאי ןענעז

 גנוקעלּפטנַא עשירעטכיד עי עדעי ןקיטומרעד ןוא ןעיצ

 ןיא .ךעלרע ןוא גנערטש ןעוועג זיא רע .ןליוּפ ןיא ןדיי ייב

 -נוא ,'רוטַארעטיל רַאפ טפירשנכָאװ; רעשידנוב רעד

 רעדיל לטפעה עקיזָאדסָאד רע טָאה ,עיצקאדערטימ ןייז רעט

 ןאדשזאק סיורא זיא .טצאשעגּפָא םעראוו רעייז ,ספרָאדנעצ

 טשיג שטיװאר ךיז טָאה .ןשטיואר ןגעק םעראיל א טימ

 טכוזעג רע טָאה םעלַא רַאפ זַא ,טרעפטנעעג ןוא ןקָארשרעד

 .ךַאז ןייז טשינ זיא עקירעביא סָאד ,גנוטכיד יד

 . ןדנוא וצ ןעמוקעג ףרָאדנעצ זיא ,רוד ןייז ןופ ךס א יװ

 ,הבישי רעד ןופ .לטעטש ןשידיי ןטמערָאראפ ,םעניילק ןופ

 וצ ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,טנגוי רעזָאלנדָאב רעד טָא ןופ

 וצ -- לכ-םדוק ןוא סרענעש סעּפע וצ ןוא סרעכעה סעּפע

 ןריט עלא רעבָא .טעברא וצ ,ןבעל ש:רעפעש .,וויטקודָארּפ א

 ןשידיי םענופ געוו רעד .ייז ראפ ןעוועג טרעמאהראפ ןענעז

 -מוא רעבירעד טָאה ףרָאדנעצ .ש .י טנעגילעטניא-רעטעברא

 -גייא ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעואב רעד וצ טריפעג ראבלטימ

 עקידרעטייא יד ןדיינשוצסיוא ןטסָאמראפ לָאמעלא ראפ לָאמ

 טכער ןיײק טשינ לָאמניק טָאה רעכלעוו ,רוד א ןֹופ דנוװ

 יד רעסיוא ןרָאװעג טלעטשעג זיא ןוא ןייז וצ גנוי טאהעג

 טרעביפעגכרוד ףיט טָאה ןיילא ףרָאדנעצ .ןבעל ןופ ןעמאר

 -בלאה ןיא טנגוי רענעדנווושראפ רענעי ןופ ןסלוּפמיא יד

 ןָאזרעּכ ענעגייא ןייז זיולב טשינ טָאה רע .ןלױּפ ןשיטסישאפ

 טסניד ןיא טלעטשעג ןבעל שירעפעש ץנאג ןייז ךיוא רָאנ

 -רא רעד וצ זיב הבישי רעד ןופ .יידייא רעסיורג רעד ןופ

 ,רעדארג א ןעוועג םיא ראפ געוו רעד זיא גנוגעוואב-רעטעב

 ןשינעפיט יד ןיא ןעוו ,ןייז טנעקעג טשינ שרעדנא טָאה'ס

 ענעדירפוצמוא ,עקיטכעמ טמערוטשעג ןבָאה דנאל ןופ

 .תוחוכ

 סע טָאה םיא .רעקירד א ,רעטעברא ןא ןעוועג זיא רע

 -לעוו ןופ ,יילב ךעלקיטש עניילק יד וצ ןגיוצעג סרעדנוזאב

 טרָאװ ּסָאד -- טרָאװ סָאד טלעטשעגפיונוצ טרעו'ס עכ

 ןייז ןיא עקאט טָאה רע ןוא ןטלעש ןוא ןשטנעב ןעק סָאװ

 ןעַײעג זיא רע שרעדנא יװ .ןטלָאשעג ןוא טשטנעבעג דיל

 .רעבייהנָא עשירַארעטיל רוד ןצנַאג ןייז ןופ

 ןוא ןבירשעג זיולב טשינ ןרָאי ענעי ןיא טָאה ףרָאדנעצ

 ןייז רעטנוא ןופ ןוא רעדעפ ןייז רעטנוא ןופ .רעדיל טצעזעג

 ענעשָאלעגסיוא ,עכייט יד ןיא ןענעז רישכמ ןשירעקורד

 ,ןעגנוטייצ ןוא ןרושָארב ,ןפורפיוא עלאגעלמוא סיורא טכענ

 -יליוּפ רעד ןופ רענעייל רעטנזיוט יד וצ קעווא ןענעז סָאװ

 . יד ןיא טריפעג םיא טָאה געװ רעד טָא .דרערעטנוא רעש

 .עיצארגימע ףיוא --- ךָאנרעד ןוא תוסיפת

 .ספרָאדנעצ ןרעטעלב וצ סיוא לָאמַאכָאנ טציא טמוק רימ

 -ַאד רעד ןיא ןבעגעגסױרַא ,"ילעַּפַאב עטיור,, עלעכיב ןיילק

 סע טלָאװ ןליופ ןיא לייוו ,קיצנַאד טָאטש-יירפ רעקיטלָאמ

 רעכיז רַאפרעד טלָאװ רבחמ רעד ןוא ןרָאװעג טריקסיפנָאק
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 ןבָאה סָאװ ,רעדיל-טייצ :הסיפת ןיא ןרָאװעג טצעזעגנייא

 קרַאטש ןענעז ייז .סקידנביילב ךיז ןיא ןטלַאהעגפיוא ךָאד

 ,טנעמוקָאד -טייצ א זיא'ס .ןקריוו -- ןוא לענָאיצָאמע ןוא

 טעװ טערוטש םוש ןייק .טרָאװ ןקידעבעל ןַיא טצירקעגנייא

 יױןשיװּפָא טשינ יז

 -נעצ ,טנידעג טשינ םיא טָאה זירַאּפ זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ

 ,ץנַאלפ ענעסירעגסיוא ןַא יו ןבילברַאפ ָאד זיא רע .ןּכרָאד

 טָאה רע .ןרָאװעג טשינ לָאמנײק רע זיא טנקורטרַאפ רעבָא

 -עג טייצ רעדעי וצ ךָאנ ךיז טלָאװ ןוא טריװרעסנָאק ךיז

 רעשיליוּפ רעמַאזיורג רעד ןיא ןצנַאלּפרעביא קירוצ טנעק

 זרעפ ןײז ןופ טייקיסייב עשיריטַאס יד ןוא טייקכעלקריוו

 -נע ןיא זַא ,זיא ,טקַאפ ַא ןבעל ןעמוקַאב רעדיװ טלָאװ
 -רַאפ ַא ,ןעגנוגנידַאב עכעלרעדיוש רעמכָאנ ןיא ןוא עכעל

 -פיוא רעדיוװ ךיז טָאה ,עיוויטיּפ ןֹופ רעגַאל ןיא רעטרַאּפש

 סע .ףרָאדנעצ רעקיריל רעקיסייב רעד םיא ןיא טקעװעג

 ,רעטצעל רעד טָא ףיוא ןלעטשוצּפָא רעדנוזַאב ךיז טניול

 רשפא םיא טָאה סָאװ ,ספרָאדנעצ גנוכַאװפיוא רעשיגַארט

 .םוירָאטאמערק ןזיב ,ןטָארד עטריזירטקעלע יד זיב טיילגאב

 ןדניושראפ טייצ א ףיוא לָאמעלא רע טגעלפ זיראּפ ןַיא

 ,ןפערטנעמאזוצ עשירארעטיל יד ףיא רעמ ןעמוק טשינ

 ףיוא טרָאװ א ןעמענ טשינ ןֹוא דיל יינ א טימ ךיז ןזייוו טשינ

 טָאה ןבעל רעזיראפ עטגָאיראפ סָאד .גנולמאזראפ-רעביירש א

 .טעברא ןא ,םייה א ,דניק א ,יורפ א וצ ןגיוצעגקירוצ םיא

 -פיוא רעדיו רע טגעלפ ,טיוה רעלעה רעד ןופ ,םיצולּפ ןוא

 טרעװ סָאװ ,לשיפ סָאד יװ טליפרעד ךיז טָאה רע .ןכיוט

 .רעסאוו ןיא ןפרָאװעגניײרא קירוצ

 רעד ןעװעג זיא'ס יוװ ,ןדניװשרַאפ ןצנַאגניא לייוו

 ןענעז סע .טנעקעג טשינ רע טָאה ,ערעדנַא ליפ טימ לאפ

 טקידניזעגרעטנוא ןבָאה סָאװ ,עכלעזא זדנוא ייב ןעוועג ךָאד

 ,"ענשטעטַאטס;, ןרָאװעג ,ךיז טנירגעגסיוא .,יירעביירש טַימ

 לָאמניײא ןוא ?ןטיײקשירַאנ, יד ּפָאק ןופ ךיז ןגָאלשעגסױרַא

 .קעווַא לָאמעלַא רַאפ

 -נעצ רעביירש יד ןשיוװצ ןעמוקעג טשינ טייצ ַא רע זיא

 ןיא ןבעל ןוא בייל טימ ןפרָאװעגנײרַא ךיז רע טָאה ,ףרָאד

 בולק-רעטעברַא ןשידיי רעליוולעב ןופ טעברַא-רוטלוק רעד

 טעמכ לייוו ,טזיילעגפיוא 1936 עדנע ךיז טָאה סָאװ ,("קַאב)

 עשינאּפש יד ףיוא קעווא ןענעז טרָאד ןופ ןטסיוויטקא עלא

 רעד ןעװעג טייצ עגנאל א רע זיא טרָאד .ןטנָארפ

 ,לַאזןעייל ןסיורג ןטימ טריפעגנָא ,"רַאסימָאק-רוטלוק,

 -געצ ,עקיסאלקטשרע ןיא ןייטשנייא טנעקעג טנייה טָאה סָאװ

 -רָאפ לקיצ ַא טימ טריפעגנָא ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק עלַארט

 ןוא טנעװ יד טרירָאקעד ,ןגולפסיוא ,סעיצקעל ,ןעגנוזעל -

 יד ןגָארטעג רעצרַאװש רעפמעק ןשינַאּפש ןטימ ןעמַאזוצ

 -ניא-רעטעברַא רעד ןופ טייקיניילק רעדעי רַאפ גרָאז עלופ

 ,עיביטס ןייז זיא'ס זַא ,םיא ןיא ןעזעג טָאה ןעמ .עיצוטיטס

 .ןבעל שרעדנַא טשינ ןעק רע

 עיוויטיּפ ןופ רעגַאל ןיא ןדיי עפורג ַא טימ (סטכער) ףרָאדנעצ

 -עג רעכיז רע טלָאװ רעדעפ ןייז ןופ טייקיסייב רעד טימ

 טָאה רע .זדנוא ייב ןטסינָאטעילעּפ עטוג יד ןופ רענייא ןעוו

 זיא'ס רעבָא .טגָאזעג טייהנגעלעג ַא ייב לָאמ ךס ַא רימ סע

 -רעד םיא לָאז סע רעװ טלעפעג טָאה סע יצ .ןעשעג טשינ

 -יבמַא טלעפעגסיוא טָאה ןײלַא ףיא רעדָא ,וצרעד ןקיטומ

 -ַאר יד ןופ סױרַא םיא ייב זיא עריטַאס וצ גנַארד רעד ?עיצ

 ןיא .,טרעקרַאפ .טייקטרעטיברַאפ רעכעלנעזרעּפ ןופ ןעמ

 -רַאה ,רעביל ַא ןעוװעג רע זיא ,םיא טימ ןייגמוא ןכעלנעזרעּפ

 רָאמוה רעשיפיצעּפס רעד רעבָא .רבח רערעייט ןוא רעקיצ

 טמעטָאעג טָאה רע .םיא ןופ ןוטעגּפָא טשינ לָאמנייק ךיז טָאה

 רעקיניצ-טלעוו עשיטילָאּפ עסיורג יד ןוא קיטילָאּפ רעד טימ

 .עריטאס יד ןוא טייקרעטיב יד םיא ןיא טקעוװעגפיוא ןבָאה

 סע בָאה ךיא) דליב סָאד ןגיוא יד רַאפ רימ טייטש סע

 קידלושמוא יװ ,(טלייצרעד רימ סע טָאה ןעמ ,ןעזעג טשינ

 ןעמענפיוא םיא לָאז ןעמ ,סובָאטױא םעד ןפָאלעגכָאנ זיא רע

 ןוא גנודַאלנייא יד ןעמוקַאב טָאה רע לייוו ,עיוויטיּפ ןייק

 יד ,טביולגעג ךָאנ יז טָאה רע .טקיטעּפשרַאּפ ךיז טָאה רע

 ןיא ןביולג לסיב עטצעל סָאד ,טָא ןוא רעדרעמ עקידתונדחפ

 -מוא ספרָאדנעצ ןופ קיטייו רעסיורג רעד זיא רעדרעמ יד

 -עג טשינ טָאה רע זַא ,רָאלק רעייז רימ רַאפ זיא'ס .םוק

 ןעזעגוצ ןבָאה ןגיוא ענייז "וו םעדכָאנ ןבעל ןביילב טנעק

 ַא ןופ שטנעמ םעד ןכַאמ רעקירעדינ ןעק סָאװ ,ץלַא סָאד

 יוזא טָאה ףרָאדנעצ ןכלעוו ןיא ,שטנעמ רעד -- םערָאװ

 .טביולגעג קרַאטש

 -נאגרעד ךָאנ זיא עיוויטיּפ ןיא טָארד-לכעטש ןרעטניה ןופ

 יד -- טפעה רענעבירשרַאפ-לופ ,רעקיד ַא זדנוא ֹוצ ןעג
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 -נעצ .ש .י טעָאּפ םענופ ןעיירשעגסיוא עשירעטכיד עטצעל

 ,רעגַאל ןיא ןעגנערברַאפ םענופ טייצ רעצרוק רעד ןיא .ףרָאד

 -רַאפ םענופ גנווש רעד םיא וצ ןעמוקענקירוצ רעדיוו זיא

 ןשידיי םענעטָאברַאפ םענופ -- לָאמסָאד ,טרָאװ םענעטָאב

 ,לָאמעלַא יו .גנובעלרעביא עפיט ַא -- דיל סעדעי .טרָאװ

 ןוא ןפיילש וצ טַאהעג טייצ ןייק טשינ רעטכיד רעד טָאה

 -עגמוא ןוא יור ױזַא ןָא סע טפרַאװ רע .טרָאװ סָאד ןלייפ וצ

 -צז סָאד .טימעג םענעדָאלעגרעביא ןופ טמוק'ס יו ,ןפילש

 םענופ ,, .טייצ רעמַאזיורג א ןופ ןטנעמוקָאד םעלַא רַאפ ןענ

 -עד ברע ןרעגַאל יד ןעוועג ןענעז סע יװ ,?ןדייל ןופ בורג

 -נעב עּסיורג יד ייברַאפ טייג סע .םוקמוא ברע ,עיצַאטרָאּפ

 םורַא ןיוש ןפיול סָאװ ,דניק ןכָאנ ,יורפ רעד ךָאנ טפַאשק

 ףעז טשינ סע ןעק רע ןוא

 -בעצ טָאה ןאגאק ענװַאלכ ןוא רעקוצ לסָאי טימ ןעמַאזוצ

 א ןפלָאהעג ,טעברא-רוטלוק א טריפעג עיױוװיטיּפ ןיא ףרָאד

 קווח םענעטלַאהַאב ךס ַא טימ גנוטייצ ענעבירשעג ַא ןבעגסיור

 -יוװ יד ,רעצוּפ-לוויטש ערעייז ןוא ןטנַאּפוקָא עשטייד יח רַאפ

 ייב טומ םעד ןטלַאהעגרעטנוא .ןטַארעּפער ןבעגעג ,טייל-יש

 טשינ ךיז טָאה ךשמה רעשידיי רעד .ןדיי ענעגָאלשרעד יד

 זדלַאה ןפיוא ןגעלעג טשינ זיא ףלח רעד זיב טלעטשעגּפָא .

 -ירעיורט יד ןיא ןרָאװעג טקַאּפרַאפ טשינ עלַא ןענעז ייז זיב
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 -ףפיױא רעד טימ ,טנעמוקָאד רעכעלנעזרעפ ספרָאדנעצ .ש י

 (י) ףיושש טפירש

 -עגקעווא לָאמ ןטצעל םוצ ייז ןבָאה סָאװ .,ןגוצ-טסאל עק

 .דרָאמ-ןסָאמ ןופ דנַאל םעניא טריפ

 ,גוצ ןקירעיורט םענעי ןיא ןעויעג זיא ףרָאדנעצ ךיוא

 טימ ךָאנ טָאה רע עכלעװ ,םיחצור יד ןופ טנעה יד ןיא

 טימ ףמַאק ןקידתונמחרבמוא םעד טגָאזעגנָא קירוצ ןרָאי

 .?ןלעפַאב עטיור,, ענייז
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 וטפירש ספראדנעּצ .ש .י זופ

 ... טסנוק !עקיגנעהּפָאמוא , יד

 ,עמַאשזיּפ רענעדייז ַא ןיא ,טכייל-ןעעפ

 : טנירש רעטמעקרַאפ-ןייפ ַא ןטימ ןיא טקנוּפ

 ,ןעמַאלפ-עיצָאמע יד ןייז ןלָאז ךעליולב

 .. . טניוו רעקידזומת ַא יו ,דנזיורּב ןוא

 ,רעצנַאּפ רענעלָאטש ַא יװ זיא לטסעוו ןדייז ַא

 ; ןצרַאה םוצ ייוו-ןשטנעמ טשינ טזָאלרעד סָאװ

 ןצנַאט םוצ םעווקַאב ױזַא זיא "עקסנַאימעשז,, ןיא

 . ײעצרַאװש-בלַאה , לועלג ַא ,קַאמשעג-סיז ןוא

 ,טענָאס ַא יװ ,סָאמ ַא טימ ןוא ךעלטקניּפ ןסע

 ; ןעזרעה יב שעװ יד יװ ,ןייפ-ךעלריצ ןוא

 טעפוב סרעלדנעהצירג ןופ סעטסַאשט-םערק יװ ןוא

 ...ןורעפ עסיז-ץירקַאל יד ןייז ןזומ

 ,ןייו סרעכעב טימ ןשעל דיירפ עקידנעמַאלפ יד

 ; ןעיורפ ענייש טימ ץרעמש ןקידנעילג םעד

 ,טנייה ?ןביל,, םעד ןענעגעזעג ביול-סוכקַאב טימ

 . .. . רעוט-ןגרָאמ םייב ןטרַאװ ערוכיש

 ,יטעפנָאק יװ ,רעטרעוו ןטפול ןיא ןפרַאוװ

 -- ;ןזיצרַאנ עטרַאצ -- ןבליז ןדניב ןוא

 ,יטָאק, רעװָאזָאר יװ ,סעליה ןוא ךעלכיב

 . . . ךעלסיפ-ןעמַאד עטקָאטעג -- סנקור ןוא

 ,עריטַאס עקילַאג רעפמעק-רעטעברַא יד רַאפ
 --  קינָאה ןסיז -- "קיטירק. : רעשרעה יד רַאְפ
 ,ןריּפַאּפ-סגנוטייצ ףיוא םזינַאמוה קידערּפ
 ...!"ינָאטנַא רעטסיימ רעה ,ןַארּפש יװלַא, -- ןוא

 . . .רוושרעדנַא יצ ,קצול ןיא

 ,וװושרעדנַא יצ ,קצול ןיא

 ; ןסירעג רעבייל ערעייא רָאנ טָאה'מ וו

 -- הסיפת רערעדנַא ןַא ןיא רעדָא ,יקנָארװ ןיא

 . . .! וד רעניימ רבח

 רעטַאלּפ רעשנינעל רָאנ טרעטַאלפ סע וװ ,םוטעמוא

 ; ןקילב עקידנעילג עטעטנעּפעג ןזיּפש'ס ןוא

 ןקיטש סעלעצ עגנע ןיא ךיז ןזומ'ס רָאנ ווו
 . . . ןטַאי ערעזדנוא

 סענומָאק-ןלעצ ענעכָאלשעג-טסעפ

 -- ,עטסקרַאטש יד ,עטסקיטומ יד ןטַאי ןופ

 -- ןסקרַאמ טּפוז'מ ןוא ןענינעל ןעמ טגנילש

 . . . םענורב ןקילַאװק רעזדנוא ןופ

 ,ןליד עקינייטש ,עשרעצרַאק ףיוא

 -- ,טקיטולבעצ ןוא ןגָאלשעצ םירבא יד

 -- קיטומ-קידנזיורב דיל רעודנוא רימ ןעגניז

 ..  ןליוו ןקידנגייטש םענופ דיל סָאד

 וװָאטָאקָאמ ןיא יצ ,יקנָארװ ,קצול ןיא

 ; לגנַארעג רעבלעזרעד ,ןייּפ רעבלעזרעד

 ןעגנַאזעג עדנדניצ ערעזדנוא ןרעטש םוטעמוא

 . .  ףָאלש ןסיז סרעקנעה םעד

 . ..ןטנַארגימע

 ןסַאג-ןלַאנַאק סעּפָארייא ךרוד ןעמיווש רימ

 ; טסורב עטלַאק ריא רעווק רעד ןיא ןדיינשעצ ןוא

 זַאָא עקיטכיל רימ ןענעז ךשוח טעניא

 ...! טֹורג רעקינוז ַא געט יד ןופ לּפענ םעניא

 ןכַארּפש עלַא ןיא רעטרעװ רעבלעזיד טסרעה וד

 ! גנַאל ןיוש ָאד רעגנוה ךיא -- : ריד ךיז טכיד סע ןוא

 ,ןכַאל קיכליה וטסמענ לעצ-הסיפת ןיא יװ ןוא

 .!גנַאזעג ךָאנ טסשרוד ןוא טיורב ךָאנ טסרעגנוה וד ןעוו

 בייל ןופ ןדלַאפ יד ןיא םייה רעזדנוא ןגָארט רימ
 -- !טור עטפרַאשעג ַא םוטעמוא זדנוא טשטייב סע ןוא
 : ביוש רעד טָא ךרוד ץַאלּפ-רעטַאעט םעד עז'כ : ךיז טכוד'ס
 ..!טוַאקָאל ןוא קיירטש ,סעלציּפש ןוא ןטענגַאב

 =- רעטייוו ןייג ןוא ןענגעזעג ךיז וטסעװ ןגרָאמ

 ! "ףרעה עיינ, ענייד טרעזייברעד ןיוש טסָאה

 -- טייקטיירג רעלופ ןיא ןּפָאװ רעזדנוא ןגָארט רימ

 .ןרעהרעד וצ ףור ןדנקעוו-דנעיײרפַאב םעד
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 . . . עיצַאריּפטנַאק

 ,טקורעגּפָארַא ןרעיוא יד וצ זיב שולעּפַאק םעד

 ; טקעטשרַאּפ רענלָאק-ןטלַאּפ ןיא ףיט ּפָאק ןדנָאלב םעד

 ,גוצ רעקיליײא ןַא ריד ףיוא ןיוש טרַאװ טרָאד לַאזקָאװ םייב

 .קעװַא ליצ םוצ ןגָארט קילײא דלַאב ךיד טעוװ סָאװ

 ,ןָאנביוא םייב טסיירד ךיז ץעז ָאט ,ןָאגַאװ ןיא ןיײרַא

 -- ! ןטארַאפ ךיז ריר ןטסנעלק ןטימ טסנעק ,קנעדעג

 ןָאיַאר רעצנַאג ַא ןעגנעה ןטפול ןיא ןביילב טעװ

 .. .ןטארק יד רעטניה ריד טימ סעיצקורטסניא יד ןוא

 ןגעקא ןצנאט ןטסרָאיװ יד ןוא טלייא גוצ רעד
 ; סױרַא טנַאה רעד ןופ יװ ,ריִד ךיז טשטילג גָאט רעד ןוא
 ןגערפ טשינ םענייק ייב ךיז טספרַאד וד -- ןיוש וטסיב טָא ןוא
 . . .זיוה ןיא םינּפ ךעלטיא טימ ָאד שימייה ןיוש טסיב

 ,טסעפ ןוא טרַאה ױזַא ,לָאטש יו ,ןרעוו ץרַאה ןייד לָאז ןוא
 -- ! טנעמיטנעס ןופ ליומ ןפיוא סָאלש ןטסעפ א גייל

 ,תעל-תעמ רעקידרעביפ רעד ךרֹודַא לענש ױזַא טעוו'ס
 .טנעה עשרבח קרַאטש ןוא גנַאל ןקירד טסעו ןוא

 . . ."טקנופרָאֿפ;

 .רעביאנגיײקַא ,גָאר םייב ,סַאג רענעי ןיא

 ; רעמונ םעד ָא-טָא ײװמַארט ַא םענ רעסעב

 -- ביז זיב וצ-טרַאװ ,ךיז לעטש לקניוו ַא ןיא

 . . .ןעמוק ןענעק ךָאד לָאמסָאד ךיא לעװ רשפא

 -- ! ןעגנורּפשעגנײרַא -- ?יסקַאט,, ַא ּפַאכ ,םעוו וטסעז

 ; טלעצעג שירבה ַא וצ ךיז רעטנָאלּפרַאפ

 ןעגנולעג ןעוועריקרַאפ טנייה ריד ךיז טעװ ןוא

 . . .טלעטשַאב "עקדנַאר,, עטייווצ ַא ןגרָאמ ףיוא זיא

 ,קירב םייב ,טייז רענעי ןופ ,ּפָארַא טרָאד םוק ןגרָאמ

 ; ץַאק עלענש ַא יו ןסַאג יד ךרוד דיז עבנג

 גיצ עגנוי ַא יו ךעלסעג-רעטניה ךרוד ןעגנירּפש לעוו'כ

 ! ץַאלּפ ןפיוא ןייז ךיא לעװ טונימ רעד וצ ןוא
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 { טצנַאלגעצ לעה יױזַא ןגיוא ענייד ךיז ןֿבָאה'ס
 ! ןעשעג סקידלּפַאצ סעּפע סיוועג זיא סע
 ,ץנַאטסניא יד טקישעג טָאה ןסולשַאב לקעּפ ַא
 ! ןעצ ךעלטכעניךַאװ ףיוא טעברַא ןייז ןיוש טעוו'ס ןוא

 -- ,ויטקַא רעצנַאג רעד ןוט-ריר ַא ךיז טעוו ןגרָאמ

 ; סענעטנַא-"עד-אק,, יד טיירג ןיוש ןענעז'ס

 ,ויטָאמָאקָאל רעסייה ַא סולשַאב רעדעי זיא'ס
 ! ענערַא-דנַאל ןרעביא דנקעוו טלייא סָאװ

 ןדיזעצ ךיז דנַאל רעזדנוא טעװ ןגרָאמרעביא

 ; דָאהאראק ןקידנזיילרעד םעניא ןעילוה ןוא

 רעדיל עקידנענערב ןופ ןעייר ךָאנ ןעייר ןוא

 ...'!טָאטש רעכעלטיא ןיא תופרש ןדניצ ןלעוו

 ףרָאדנעצ .ש .י

 ןלעפַאּב עטיוו
 (טשויל)

 'רענַאנעמ ןנרח ןנעגעגסיֹורַא

 1931 .קיצנַאד



 עיוויטיּפ ןופ דיל סָאד א 4

 רעדנווװ ןזייוו טעוו טומ רעזדנוא ,ןכָארבעג טשינ זיא טומ רעזנוא

 .ןעשעג ךָאד טעװ סנ רעד ןוא .ןייש רעדנווו ןבעל סָאד זיא'ס

 'ו ,ןוחצנ ןיוש ןטייוו ןופ טגנילק'ס

 עטכישעג יד ןיוש טלַא וצ זיא'ס ,ןיימעג זיא סָאװ ,ץלָא רעביא

 א .דיי ןוא טסירק ןשיוועצ סַאה ןופ :

 ,קיטכיר טשינ זיא סע : ץרַאה סָאד טיירש ,רעדיוו ןיוש טילב יז ,טלעוו יד ,טעז

 .טילב עלַא רַאפ דלעפ'ס ןסיורדניא .יַאמ רעדעי יו ,רָאי סעדעי יוװ

 ,רעדירב ןענעז "יז -- שטנעמ ןוא דיי

 ,ןקַארַאב ןופ ,רעכעה ,רעכעה .יירפ ןרעוו ךָאד טלעוו יד זומ'ס

 .דיל רעזדנוא ךיז לָאז ןביוה | :

 טרעקאטצ דלעפ סאד טרעוו עיַא רַאפ רעדניק ןוא בייוו טרָאד םייהרעדניא |

 .טילב ןרָאק רעד עלַא רַאפ ןוא : ! .ןעז רעדיוו ךָאד זדנוא ןלעוו

 ,רעגאל ןיא ןפאשעג ,ןאמלעז .: קיזומ ,ףרָאדנעצ : טסקעט ,'עױוװיטיפ ןופ דיל, םוצ ןטָאנ

 א א |



 רעגאל ןיא ןאמלעמעז רעקיזומ רעד ןוא ףרָאדנעצ

 .עיוויטיפ ןופ

 עקירעננוה

 ,ןשטנעמ ןענעז ייז זַא ,לָאמטּפָא ןסעגרַאפ עקירעגנוה
 .רעטיב-ךעלשטנעמ יוזא ןרעדעי ָאד זיא סע שטָאכ
 ןיוש טנעה סרבח םענופ טיורב סָאד ןגיוא יד טימ טסע ןעמ
 .ןטינשעג רעגניפ יד טימ טיורב סרבח םעד ןרעג טלָאװ ןעמ

 ,לסעק ןקידנרעדנַאװ ןכָאנ ךיז ןגָאי ןקילב עסייה יד

 ,לפעל ןדעי ַא ןופ טייקטכידעג יד טנובשח ןעמ

 ,ןסע עיצרָאּפ רערעסערג ַא וצ טפַאשקנעב יד טלטרעצ ןעמ

 .ןפערט (1 "ָאיבַאר,, לסיבא ןעק'מ ןעוו דיירפ יד זיא סיורג

 .רעדניק עסיורג ןופ ןייּפ יד ןעז וצ זיא'ס ךעלצרעמש יו

 ,ןטעב וצ טיורב ןעמעוו ייב עמאמ עיירט א קידנכוז יו

 .לסעק ןופ ביילברעביא (!
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 ךיא טלָאװ רעסעב ,עניימ ןגיוא ,ךָאד ,טימ ייז ליפ ךיא

 ! ןייז-דנילב

 .ןטערטעג דובכ-ןשטנעמ ָאד טרעוו'ס יװ ןעז טשינ ןוא

 ,רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא רעניימ זיא רעגנוה רערעטיב רעד
 . ,רעטסייג עסיורג ליפ ןרעגנוה ןיוש ןעזעג בָאה ךיא
 ,ןטנַאק עניימ ןיא םיִא ןּפָארטעג ךיוא ןיוש ןיילַא בָאה ךיא
 .העטסיימ-רעגנוה ַא ןיב'כ זַא ,ךיז ןעמירַאב לָאמַא געלפ ךיא

 ,ןגָארטעג ןייּפ רעזדנוא ןבָאה רימ שרעדנַא יו ךָאד

 .גירשעגרעביא גנַאזעג טימ םורבעג: ןייז ןבָאה רימ

 ןגָאלש טנָארפ-רעגנוה ןפיוא ךיז רימ ןגעלפ ןטאדלָאס יו

 .רעגיז יד ןעװעג רימ ןענעז רעטכעלעג גָאט ַא ךָאנ ןוא

 .1941 ,טסוגיױא ןט-26 םעד ,עיויטיפ

 ה ייקשירײ+ ןװ ט

 טשינ ןיוש גנַאל זיא טייקשידיי עסייה ןיימ

 ! ןיינ ,ָא ,העוצר עלָאמש יד

 דיי ַא ךיא ןיב טולב קידנעגניז ןיימ ןיא

 .ןייבעג קידרעביפ ץנַאג ןיימ ןיא ןוא

 ,ןייש יצ ,סואימ זיא יז יצ עמַאמ ַא טשינ טגערפ ןעמ
 ,ץנעגילעטניא סנטַאט םעד טשינ טסעמ ןעמ
 ,ןיוש --- ןוא קלָאפ ןטימ ןדנובעג זיא ןעמ
 .ץנעט-סטייהיירפ עסייה יד ןיא יװ טרעטנָאלּפרַאפ

 סעדנעגעל-לביב עטלא ענעי ןופ

 : רָאנ עקיצנייא סָאד ךיא קנעדעג

 רעדנעל ךרוד טרעדנַאװ קלָאפ ןיימ

 ,רוד וצ רוד ןופ ןייּפ ןייז טרעדנַאװ'ס ןוא

 טשינ ןיוש גנַאל זיא טייקשידיי עסייה ןיימ

 ! ןיינ .ָא ,העוצר עלָאמש יד

 דיי ַא ךיא ןיב טולב קידנעגניז ןיימ ןיא

 .ןייבעג קידרעביפ ץנַאג ןיימ ןיא ןוא

 .עיויטיפ ,194ו רעבמעצעד רעטדוּפ

 רעטרעוו עטושפ ןיא

 רעטרעוװ עטושּפ ןיא ןגָאז ריד ליוו ךיא
 טלָאמעגסיוא ךיז טָאה טפאשקנעב ןיימ סָאװ ,ץלא

 -=- רעצרעה ערעזדנוא ןופ ךַארּפש יד -- ןגייווש ןיא

 .יטנעקעג ןלייצרעד ץלַא ךיא טלָאװ



 ,דרעפ עמָאל ,עטלַא יװ ךיז ןּפעלש ןהעש

 ,טקירד קירטש-טייצ יד רעזדלעה ערעזדנוא ףיוא
 דרע ןוא למיה ןשיװצ ןעגנעה ןקילב יד

 .טקיטש טּפַאשקנעב יד ,ןייטש רערעווש ַא יװ ןוא

 ,ןיב ךיא ווו ךיא סעגרַאפ לָאמטּפָא

 ,טכיזעג ןייד ןטלַאטשעג ןופ לּפענ ןיא ךוז ןוא

 ןירג ןיא דלעפ ַא טרעוו יורטש עטרַאה סָאד

 .טכיל ןקידנגרָאמ ,ןלעה ןיא ךיד עז'כ ןוא

 רעטרעוו עטושּפ ןיא ,עביל ,עניימ יורפ

 .טלָאמעגסיוא ןוימד רעד טָאה

 -- רעצרעה ערעזדנוא ןופ ךַארּפש יד -- ןגייווש ןיא

 .דלָאג םעניא ,טכאנראפ טפאשקנעב יד זיא ליטש

 עיוװטיפ ,1941 ,רעבמעצעד רעטדו8פ

 . . . ןױש םייג עלעדניק ןיימ

 ! ןעז טשינ סע ןעק ךיא ןוא ןיוש טייג עלעדניק ןיימ

 ! רעצ ןיא ןדָאבעג זיא'ס דיירפ ַארַאפ סָאװ ,ךַא

 .ןעק ךיא סָאװ ץלַא זיא'ס -- ןּפיל יד ןסייברַאפ

 .טרַאה טינארג יװ ןרעוװ זומ ץראה-עטאט סָאד

 .סיורג ױזַא ךעלסינ יװ ,ךעלעסיפ עריא ןפיול סע

 .טימ טפיול םעטָא סעמַאמ רעד -- טפיול עלעשימ

 סיוש ןיימ ןיא ןצעז ךיז ןפָאלעג יז טלָאװ דלאב

 .טירט ךעלעציּפ יד רימ רעביא טנָאיעג ןוא

 ,ןיהַא טרָאד לייוו ַא שטָאכ טנעקעג ךיא טלָאװ ןוא

 -=- דילג-רעדניק סעדעי ,ךעלעסיפ יד ןשוק

 ,ןיּפש'כ ןטייוונופ קילג-עטַאט ןופ םולח םעד

 .טילב ןבעל ןיימ ןיא םיורט רעקיגיױא-ָאלב רעד

 ,נאג ןשירעדניק ןטשרע ןופ ןח רעקיצרַאה

 .קירוצ רעדיוװ טלַאפ ןוא ךיז טבייה ,סע טלַאפ טָא

 גנאדראפ-ץענערג --  ןטָארד עקיכעטש ןופ

 .קילג צדנטקַאװ סָאד ןגיוא עניימ טלעטשרַאפ

 ,ףיול ןוא טנוזעג סקאוו ,לרעטכעט ןיימ ,טרָאד ףיול

 ! געט ערעטיב יד ןופ רעװק רעד ךרוד לענש לייא

 ףיוה ןקניניילק ןכרוד לָאמ ליפ טרָאד טספיול וד

 .געוו ןייד ףיוא טימ טפיול ָאד ץרַאה סנטַאט ןייד ןוא

 1941 טסוגױא ןט-17 סםעד ,עיוויטיפ

 לניופ רעטונג

 ,לגיופ רעטוג ,ווירב עניימ םענ :ָא

 .ןצישַאב ייז וטסלָאז לגילפ ענייד טימ

 : ןגיוא עצרַאװש עריא ,ןענעקרעד טסעוו

 ףןציז רעיורט ַא טוט'ס עכלעוו ןיא

 ,ןבירשעגנָא ןיוש ייז גנַאל בָאה'כ : ריא גָאז

 ,ןגָארטעג ייז טסורב רעד ףיוא

 עביל ןיימ ןגעוֶי : טפָאהעג בָאה'כ רָאנ

 .ןגָאז ריא ןוא ןעמוק וצ ןיײלַא

 רעכעה ץלַא ָאד םיוצ רעד טרעוו'ס ,ייוו רָאנ
 ,ןטסעמ ךיא זומ רעטרעוו עניימ ןוא
 ,רעכעד רעביא סָאװ ,לגיופ רעטוג ןיימ
 .ריא טסעז וד ביוא ,ריא סע גָאז

 ,ןכַאװַאב געוו ןייד ץרַאה ןיימ טעוו סע

 -- לגילפ יד טײרּפשעצ ,לגיופ רעטוג

 ,ךָאנ ךַאװ זיא יז ,ריד ףיוא טרַאװ יז

 .ןגיוורַאפ סורג ןיימ טימ ריא טסלָאז

 עייטיּפ ,1941 ,רעבמעטּפעס רעט-8
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 רענהעב יליל

 .גנויוב -רוטלוק רעד .

 . אקסלאוואק הנח
 -ינבר א ןיא ,קעוװאלצָאלוװ ןיא 1904 םורא ןריובעג

 ,גנודליב ערעכעה א ןעמוקאב .עילימאפ רעש

 1922 ןיא .ןלָאמעג ןוא טנכיײצעג טייהרעניילק ןופ

 1926 םורא .טסנוק ןרידוטש ןילרעב ןייק ןרָאפעג

 -ישראפ ןיא ןעמונעג לייטנא .ןיראפ ןיא ןעמוקעג

 ןץא ו"טקא ךיז טקילײטאב .ןעגנולעטשסיוא ענעד

 ןיא ןוא גנוגעוואב רעטעברא רעוויסערגָארּפ רעד

 לײטנַא ןוויטקא ןא ןעמונעג

 ,טעברא רעשידרערעטנוא רעד ןיא טסערא ריא זיב

 ןיא טריטרָאּפעד ןוא 1941 ןיא ןרָאװעג טריטסערא

2.,. 

 אקסלאוואק הנח

 ןופ ןבעל ערַאברעדנוװ סָאד קידנדיינשרַאפ ,אנוש רעד

 ןופ יד טכַארבעגמוא קיטייצכילג טָאה אקסלַאװָאק הנה

 קנח ןופ ןסיוורעד רעיונעג טנעקעג ךיז ןטלָאװ רימ עכלעוו

 ןעגנאגעג ךיוא זיא ןריולראפ .טייהנעגנאגראפ סאקסלאווָאק

 רעבָא זיא'ס .ןעגנופַאש עריא ןופ לייט רעטסערג טייוו רעד

 סָאװ ,עלַא יד ןופ ןצרַאה ןיא ףיט טצירקעגנייא ןבילברַאפ

 -וקעגמוא רעד טימ טעברַאעגנעמַאזוצ ןוא טנעקעג ןבָאה

 ,רוטאנ עראטנוב יד ,עריא טלאטשעג עכעלרע יד ,רענעמ

 רעכיירטסיג ןוא רעלעבָאנ רעד ,יורפ עקידריווקרעמ יד

 ןוא ןירעוט עכעלטפַאשלעזעג ענעבעגעגרעביא יד ,שטנעמ

 ןוװרּפ ךיא ליו סָאד ןוא .ןירעפמעק ערענָאיצולָאװער

 .ןעגנערבסיורַא

 -ירעד רעדעי ייב ץראה ןיא קיטייו רעפיט א טגָאנ סע

 -גורענירעד יד קיבראפליפ ןוא ךיירלָאצ ןענעז ייז .גנורענ

 ,ורמוא טימ ךימ ךיא גערפ ךָאד .אקסלאווָאק הנח ןגעוו ןעג

 יוזא אקסלאווָאק הנח ןענעכייצוצנָא ןייז חוכב לעװ ךיא יצ

 -וצסיורא ןזייואב ךיא לעװ יצ .טנידראפ סע טָאה יז יװ

 טרירביוו טָאה'ס סָאװ טימ עכעלשטנעמ-ףיט סָאד ןעגנערב

 טייקטיירג-תונברק ןוא טייקנביוהרעד יד :;ןזעו ץנאג ריא

 -נָאמ ןופ טרעדינענּפַארא טָאה סָאװ ,ןרעלטסניק רעד ןופ

 -עגניירא ,ןסאמ-סקלָאפ יד טימ ךיז ןטּפָאהאב ןוא סאנראּפ
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 ריא קידנלעטש ,ןרעייז ףמאק ןכעלגעט-גָאט ןיא ךיז ןטכָאלפ

 ? קלָאפ ריא ןופ טסניד ןיא טנאלאט ןצנאג ריא ןוא טסנוק

 ןוא עלעדייא יד ןבָעגוצרעביא ןייז קיעפ רעדעפ ןיימ טעװ יצ

 ןרענָאיצולָאװער רעקימאלפ רעד ןופ ןכירטש עלופ-המשנ

 -ָאנ רעד ןופ טייקיצראה ןוא טײקטושּפ יד ,ןרעפמעק ןוא

 טעב .ןזייואב טשינ סָאד ךיא לעװ ביוא ? יורפ רעלעב

 ערעיײט ןיימ ,ןייז וצ לחומ רימ סיורָאפ ןופ ןיוש ריד ךיא

 קידנעטש ףיוא זנוא ראפ יווייס טעװ קנעדנָא ןייד .הנח

 : .דימת רנ א יװ ןביילבראפ

 ַא טנעקרעד ןעמ רעטנענ סָאװ זַא ,ללכ רעטלַא ןַא זיא'ס

 -כַאװש ןוא תונורסח ענייז ןעמ טעזרעד רעמ ץלַא ,שטנעמ

 ןַארַאפ .ןייר טשינ רענייק ןענעז רימ עכלעוו ןופ ,ןטייק

 ךייא ראפ טנישרעד סָאװ ,ןשטנעמ עירָאגעטאק א רעבָא

 טרעהעג טָאה אקסלַאװָאק הנה .תולעמ ע"ינ טימ לָאמ סעדעי

 -רעד יז ןגעלפ רימ רעסעב סָאװ .עירָאגעטַאק רעד טָא וצ

 ריא דנוא רַאפ ןקעלּפטנַא ךיז טגעלפ רעמ ץלַא .ןענעק

 טייקנבעגעגרעביא ןוא עביל ריא ,טײקטושּפ ןוא טיײקיצרַאה

 ןוא ןייש זיא סָאװ ,ץלַא רַאפ גנורעטסיײגַאב ריא ,שטנעמ םוצ

 -טניירפ עזָאלצענערג ןוא טיײיקיטומטוג ריא .,ןביוהרעד

 .עטנעָאנ עריא ןעלגנירמורַא טגעלפ יז רעכלעוו טימ .טפַאש

 ,רָאה עקיצנַאלג עצרַאװש-ךעּפ טימ ,עקיסקווולטימ  ַא
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 יע עב בג

 ײעלגנעל ַא טימ ,ץנַאגעלע טימ רעבָא ,ךַאפנייא טמעקרַאפ

 ןבָאהס עכלעװ ןיא ,ןגיוא עצרַאװש עסיורג טימ .םינּפ

 -םיילג טָאה'ס עכלעוו ןופ ןוא ןדייל עכעלשטנעמ טלּפַאצעג

 ריא טָאה ,עיגרענע רועיש ַא ןָא טלַארטשעגסױרַא קיטייצ

 -יילק ריא ןיא .רעטכָאט עשינבר יד ןטַארַאפ ךיילג ןעזסיוא

 ַא ןעועג זיא ,גנוטלַאה רעצנַאג ריא ןיא יװ טקנוּפ ,גנוד

 .ץנַאגעלע ןופ ןוא טײקכַאפנייא ןופ טכעלפנעמַאזוצ רענדָאמ

 -מערָא יד טקעדראפ ןבָאה טייקשיטעקָאק ןוא ץנאגעלע יד

 טנַאגעלע ןייז וצ טסנוק עסיורג ַא ןעװעג זיא'ס ,ָאי .טייק

 -עג טָאה אקסלַאװָאק הנח עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 -עקָאק ןוא טנַאגעלע ןעװעג קידנעטש זיא הנח ןוא.טבעל

 ןַא ןוא ךיש ענעסירעצ ןגָארטעג טָאה יז ןעװ וליפא ,שיט

 .ַאב םוטעמוא יז ןעמ טגעלפ יֹזַא .שובלמ ןבירעגסיוא

 קידנעטש ,םינּפ קידנלַארטש ַא טימ ,עקידוועריר ַא ,ןענעגעג

 ןקיסאּפ א טימ רָאג רעדָא ,ןּפיל יד ףיוא לכיימש א טימ

 יז זַא ןכַאל קיצרַאה ױזַא הנח טגעלפ ענעגייא ןשיווצ .ץיוו

 זיא סע .רעטכעלעג ריא טימ ןקעטשנָא ןעמעלא טגעלפ

 -קידנעטש ןוא עקידנכאל יד זא ,ןביולג וצ ןעוװעג רעװש

 זחנוו עפיט ןצראה ריא ןיא ןגָארטעג טָאה יורפ ערעטנומ

 עגנַאל ןופ טסַאל ערעװש ַא -- ןעלסקַא עריא ףיוא ןוא

 ךיז וצ טרַאה ןעוועג זיא יז יװ ױזַא טקנוּפ ןוא .טיונ ןרָאי

 -ףפיט עטספיט יד זיב טרירעג ןייז יז טגעלפ יײזַא ,ןיײלַא

 טימ ןקיטיוו טנעקעג טָאה יז .ןדיל סמענעי ןופ ןשינ

 -נעס םתס ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד ןוא .קיטייוו סמענעי

 ןטנעָאנ םוצ עביל עכעלשטנעמ ףיט א רָאנ ,טייקלאטנעמיט

 -עגסיורַא טָאה סע ןוא ץרַאה ןצנַאגניא ןעועג זיִא יז

 יד רַאפ טײקמערַאװ עכעלרעטומ ַא ריא ןופ טלַארטש

 .עקימורַא

 טָאהעג ביל טָאה יז ,ןבעל סָאד טַאהעג ביל טָאה הנח

 עלעזערג סעדעי טַאהעג ביל טָאה יז .רעכיב ןוא ןעמולב

 יז .שטנעמ םעד טַאהעג ביל טָאה יז עלעקושז סעדעי ןוא

 יז .שטנעמ םעניא היח יד טפמעקַאב ןוא טסַאהעג טָאה

 ךיז טָאה יז רעכלעוו. טסנוק ריא טַאהעג ביל סייה טָאה

 טרעטסיײיגַאב ךיז טָאה יז ןבעל ןוא בייל טימ טעמדיוועג

 ןעװעג זיא יז רעכלעוו טימ ,רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ

 ןרעיב עשיטסַאיזוטנע סנעמעוו ןוא ןדנוברַאפ שינַאגרָא

 עשידיי יד טַאהעג ביל רקיע רעד טָאה יז .ןעוועג זיא יז

 טָאה יז .ןדנוברַאפ םיטניא ייז טימ טליפעג ךיז ןוא ןסַאמ

 ןופ טסניד ןיא טסנוק ריא טלעטשעג זיולב טשינ רעבירעד

 ןצנַאג ןטימ ןפרָאװעג קיטייצכיילג ךיז רָאנ ,קלָאּפ ריא

 ןְרַאפ ףמַאק ןיא ,עריא עיגרענע רעצנַאג רעד טימ ,טעּפמיא

 ןרעפמעק א ןוא ןרעלטסניק א ןעוועג זיא יז .קלָאפ ןופ קילג

 .ערעדנַא סָאד טצנעגרעד טָאה סנייא ןוא

 עכלעוו ,זדנוא וצ ןעמוקעג יז זיא ױזַא יװ ןוא ןענַאװ ןופ

 טכארבעג יורפ עשידיי ענעטלעז ָא-יד ןבָאה ןשטנווו עטוג

 ? גנוגעוװַאב רעוויסערגָארּפ רעד וצ

 רעקווַאלצָאלװ ןטמירַאב ןופ רעטכָאט יד זיא אקסלַאװָאק

 א ןרָאי עגנַאל ןעװעג זיא רעכלעוו ,יקטלַאװָאק ברה ,בר

 עקידנריפנָא ןַא ןוא טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ ןיא רָאטַאנעס

 ריא ןיא .םוטנדיי ןשילוּפ ןזעיגילער ןופ טייקכעלנעזרעפ

 -ָאס ַא ןעמוקַאב יז טָאה םייה רעשינבר:-שיטַארקָאטסירַא

 :טלעוו ַא ןוא עשידיי ַא ,גנויצרעד עקיטייזליפ ןוא עדיל

 עסיורג ןזיװעגסיורַא יז טָאה ךָאנ דניק ןיילק סלַא .עכעל

 .ןלָאמ ןוא ןענעכייצ וצ גנוגיינ עקידנעטש ַא ןוא ןטייקיעפ

 רָאװעג יײרעלָאמ יד זיא טנגוי רעירפ רעד ןיא ןיוש ןוא

 .ףור רעכעלרעניא ןַא ריא רַאֿפ

 ן?ידוטש וצ טשרוד רעד ,גנַארד רעשירעלטסניק רעד

 ןיא ,זירַאּפ ןייק טכַארבעג יז ןבָאה ,קיטייזלַא יײרעלָאמ יד

 -יד טביל יז .טייהיירפ ןוא טסנוק ,טכיל ןופ טָאטש רעד

 טָאה יז .המשנ ריא ןופ ןרעביפ עלַא טימ טָאטש עקיזָאד

 -שיליוּפ א ןגעװ סעומש א תעב .,טגָאועג לָאמא רימ

 טשינ ןעמ טייטשרַאפ ץעגרע ןיִא : רעלטסניק ןשידיי

 ליוװ ביוא .זירַאּפ ןיא יו ,יײרעלָאמ ףיט ןוא קידתמא{ױזַא

 ןיא ןייז ןעמ ףרַאד ,יײרעלָאמ ךעלטנירג ןענרעלרעד ןעמ

 -עג ןוא טרידוטש ןוא זיראּפ ןיא ןסעזעג הנח זיא .'יזיראּפ

 -ַאב טימ ןלָאמעג טָאה יז .טרעגנוהעג ןוא ןלָאמעג ,ןלָאמ

 זיא קיטאמעט-טּפוה ריא .טפאשביל טימ ,גנורעטסייג

 ןלָאמעג טָאה יז .םייה רעטלא רעד ןופ עיזיוו יד ןעוועג

 וד ןוא סעילעטַא עטגרָאבעגסױא ,עדמערפ ןיא ,טיונ ןיא

 וצ טמולחעג ןרָאי עגנַאל טָאה יז .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה'ס

 טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא םיוק ןוא עילעטא ענעגייא ןא ןבָאה

 ןָאמרעד ךיא .ןכעלקריוװרַאפ טנעקעג םולח ןגנַאל ריא יז

 עטוג יד טגָאזעגנָא רימ טָאה יז החמש ַארַאפ סָאװ טימ ךיז

 םינּפ ריא .?עילעטַא ענעגייא ןַא ןיוש בָאהכ, : הרושב

 -ַאב ךעלדנע טָאה סָאװ דניק ַא ייב יװ טלַארטשעג טָאה

 טָאה הנה .הנתמ ענייש ,עטעטרַאװרעד-גנַאל ַא ןעמוק

 זיא'ס זַא ,טייהנגעלעג רעדעי יב ךיז ןעיירפ ױזַא טנעקעג

 .ריא טימ ןעיירפוצטימ טשינ ךיז ,ךעלגעמ ןעוועג טשינ

 יז טָאה ןשטנעמ טימ ןריטקאטנָאק וצ ךיז טנַאלַאט רעד טָא

 .ןרָאטקעל ןעוועג זיא יז תעב ןזיװעגסױרַא טסרעדנוזַאב

 ןירעלָאמ ַא ןעועג זיולב טשינ זיא אקסלַאװָאק הנח

 עדיא .ןרעקיטירק-טסנוק ַא ןוא ןירענעק-טסנוק ַא ךיוא רָאנ

 קידנעטש ןענעז טסנוק ןגעוו ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולדנַאהּפָא

 זיא טסנוק זַא ,ןטלַאהעג טָאה יז .קיגָאװ ןוא טסנרע ןעוועג

 -כרוד רעד זא רָאנ ,עטילע רעד ראפ זייּפש א זיולב טשינ

 -נייש יד ןליפ ףרַאד ןוא ןעק שטנעמ-סקלָאפ רעכעלטינש

 -לטיממוא ןוא רעטושּפ ַא ןיא יז טגעלפ .טסנוק ןופ טייק

 עטסטריצילּפמָאק ןוא עטסנייפ יד ןעלדנאהאב ךארּפש רעראב

 רעקילטנעצ ןוא ,טסנוק ןוא יײרעלָאמ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ

 עיינ, רעד ןופ ןטלַאּפש יד ךרוד ןגעלפ ןעלקיטרדַא עריא

 -רעד ןבַאגסיוא ערעדנַא ןוא "?לַאנרושז רעזירַאּפ,, ,"עסערַּפ

 -עדנעטשרַאפ סיורג טימ טָאה סָאװ ,םלוע ןשידיי םוצ ןייג

 ןוא עטעדנירגאב-ףיט ,עכעלכאז עריא ןעמונעגפיוא שינ

 יז .טסנוק רעביא ןעלקיטרַא ערעלוּפָאּפ יױזַא קיטייצכיילג
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 -רושז ַא ,ןטסילַאנרושז עקיעפ ַא ןעוועג קיטייצכיײלג זיִא

 ןיא .רעדעפ רעטסיירד ןוא רערעכיז א טימ ןטסילאנ

 -ַאטס סלַא טעברַאעג יז טָאה המחלמ רעד רַאפ רָאי !טצעל

 ."עסערּפ עיינ, רעד ןיא רָאטקַאדער רעליב

 עשידי עטשרע יד ןופ ןעװעג זיא אקסלַאװָאק הנח

 טרעדינעגּפָארַא טָאה סָאװ ,ענלצנייא יד ןופ ,רעלטסניק

 ןוא ןבעל ןיא ןקילײטַאב ךיז ןעמוקעג ןוא סַאנרַאּפנָאמ ןופ

 לָאצ רעסיורג רעד ןשיװצ .ןסַאמ עשידיי יד ןופ ףמַאק

 עגנַאל זיא עסַאמ רעשידיי רעד ןוא ָאד רעלטסניק עשידיי

 ןשיוװצ ןעוועג זיא הנח .טנַאװ עשיזעניכ ַא ןענַאטשעג ןרָאי

 ףכָארבעגכרוד רעיומ עשיזעניכ יד טָאה סָאװ ,עטשרע יד

 ךרוד זיולב עסַאמ רעשידיי רעד וצ יז זיא ןעמוקעג ןוא

 ןײק ריא רַאפ ןעוװעג טשינ זיא'ס .גנוגייצרעביא רעפיט

 ופ טַאטלװער ַא רָאנ .,רוטקוינָאק ןופ ,עדָאמ ןופ ןינע

 ףענַאטשרַאפ ירפ ץנַאג טָאה יז .טײקטכַארטעגכרוד רעפייר

 "לגנַארעג ןרעביא , ןביילב טשינ ןעק ץנעגילעטניא יד זַא

 ןייטש טשינ רָאט יז זא ,טייהשטנעמ רעד ןיא ןָא טייג סָאװ

 עקילָאצליפ עריא ןיִא .ןבעל ןקידנזיורב ןופ טייז ַא ןָא

 קידנעטש זיא טסנוק רעביא ןעלקיטרַא ןוא ןטַארעפער

 ןומ טסנוק יד זא ,קנַאדעג רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג

 טסניד ןיא ןייטש ןוא ןלאווק-סקלָאפ יד ןופ הקיני ריא ןעיצ

 ןתמא ריא ןעמוקַאב טלָאמעד רָאנ ןעק טסנוק יד .קלָאפ ןופ

 .ןסאמ-סקלָאפ יד טימ ןדנובעג שינאגרָא זיא יז ןעוו ,ןוקית

 -טסניק רעד .שטנעמ םעד ןעײרפַאב ןפלעה ףרַאד טסנוק יד

 עניז ןבעלכרוד .,קלָאפ ןטימ ןדנוברַאפ ןייז ףרַאד רעל

 עסיורג יד טליפעג סרעדנוזַאב טָאה יז .ןדיירפ ןוא ןדייל

 ןרַאפ ןגָארט ףרַאד ץנעגילעטניא עשידיי יד סָאװ ,תוירחא

 .קלָאפ ןשידיי ןופ לרוג

 -טסניק יד אקסלַאװָאק הנח טָאה גנוגייצרעביא יד טָא

 ןוא גנוגעװַאב רעוויסערגָארּפ רעד ןיא טכַארבעג ןירעל

 הנח טָאה .ןירעוט עכעלטפַאשלעזעג ַא ריא ןופ טכַאמעג

 -ײל עריא ףיוא ןברַאפ ןוא לזנעּפ טימ טרירעּפָא גָאטייב

 :געטיגָא,ט עריא ייב רעװש רעײז טעברַאעג ,ןטנװ

 יד ןעיינרַאפ ןוא ןּפָאטשרַאפ וצ ידכ ,ןעגנוקיטפעשַאב עכעל

 -ױַא ןבירשעג יז טָאה ןטנוװָא יד ןיא ןוא טיונ עלעירעטַאמ

 ענעדישרַאפ ףיוא ןעמוקעג ,ןטַארעפער ןטלַאהעג ,ןעלקיט

 -ַאב טשינ יז ןעמ טָאה וװ ןוא .ןעגנוציז ןוא ןעגנולמַאזרַאפ

 "יטעט רעכעלטּפַאשלעזעג רעקיטייזליפ ריא ןיא ? טנגעג

 ַא ןָא ןזיװעגסױרַא םוטעמוא ןוא קידנעטש יז טָאה טייק

 .שינעטנעקכאז ןוא טייקנבעגעגרעביא רועיש

 ןפיוא ןרָאטקעל עקידנעטש ַא ןעוועג זיא אקסלַאװָאק הנח

 ךיא .טַאר-רוטלוק ןלַארטנעצ םייב טעטיסרעווינוא-סקלָאפ

 -סקלָאפ ןופ ןירעטלַאװרַאפ סלַא בָאה'כ ןעוו ,ךימ ןָאמרעד

 טימ טדערעגנעמַאזוצ ךיז לָאמ עטשרע סָאד טעטיסרעווינוא

 -קרעמפיוא ריא בָאה'כ ןעוו ןוא ,סעיצקעל עריא ןגעוו ריא

 ןבָאה טעװ יז זַא ןסעגרַאפ טשינ לָאז יז זַא טכַאמעג םָאז

 טימ הנח רימ טָאה ,עירָאטידיױא-רעטעברַא ןַא ךיז רַאפ
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 ןיא ןלָאמעג ,אקסלַאווָאק הנח ןופ דליב

 1941 ,יעטנַאס ַאל הסיפת רעד

 טסנוק, : טרעפטנעעג לכיימש ןקיטומטוג ,ןקידנעטש ריא

 ַא ןײז סָאד געמ .,םענייא ןדעװטעי רַאפ ךעלגנעגוצ זיא

 טדנעװ סע .גנודליבסיוא רערַאטנעמעלע םוש ןָא שטנעמ

 ןעמ ױזַא יו ,רעביא יז טיג ןעמ םרָאפ רעסָאװ ןיא רָאנ ךיז

 ןענעז סעיצקעל עריא ,ךעלקריוו ןוא ."ריא ןגעוו טדער

 .טכוזַאב ייז טָאה סָאװ ,ןדעװטעי רַאפ חור תחנ א ןעװעג

 -עג טָאה יז .רערעהוצ לָאצ עטסערג יד ןעיצנָא !געלפ ייז

 ןענעק וצ הכרב-לזמ סָאד ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקעל יד וצ רעה

 ןוא ךיז ןשיװצ טקַאטנָאק ןעמיטניא ,ןגנע םענעי ןפַאש

 -ָאק ןייא ןפאלק סָאד טליפ ןעמ זא יוזא ,עירָאטידיוא רעייז

 רעביל ַא טימ ,ךַאפנייא טדערעג טָאה יז .ץרַאה וויטקעל

 ןיא יװ טקנוּפ ןדער ריא ןיא .ךַארּפש רעכעלמיטסקלָאפ

 -ורּפש ,עקיטפאז א ןעװעג ךארּפש יד זיא ,ןביירש ריא

 ויאס רָאנ ,טושּפ ךעלנייוועגרעסיוא ייברעד ןוא קידלד

 ךיז ןָאמרעד ךיא .תוטשּפ רעד טָא ןיא ץנַאגעלע ןַא ןעוועג

 -איצפיגע עטלא יד ייב טסנוק רעד ןגעוו סעיצקעל עריא

 עטריזיליויצ עקילָאמַא ערעדנַא ןוא רענָאיליבַאב ,רענ

 .ןעגנורעדליש עקיטכערּפ ןעועג ןענעז סָאד .רעקלעפ

 טָאה ןעמ .ןגיוא יד רַאפ טבעוושעגייברַאפ ןבָאה רעדליב

 יד יב ,ןטפיגע ןטלַא ןיא ןגָארטעגרעביא טליפעג ךיז

 .לקדח ןוא תרּפ ןופ ןכייט יד ייב רעדָא סולינ ןופ ןגערב

 יד טימ ,עקיור ַא עירָאטידיוא ריא רַאפ הנח יז טייטש טָא

 ,סיורָאפ טקורעגסיױרַא טנעה יד ןיא ךעלטעלב ענעבירשרַאפ -

 רָאנ ,לונעּפ ןטימ טשינ לָאמסָאד ,רעדליב טלָאמ יז ןוא

 .רעטרעו: טימ

 ףיוא טַארעפעד ַא ןגיילרָאפ לָאמַא ןהנח ןגעלפ רימ ןעוו

 דנוא ךַיז קידנכַאלרעדנַאנַאפ יז טגעלפ ,סעמעט ערעדנַא

 ןשיטילָאּפ ַא רימ ןופ ןכַאמ רשפא טליװ ריא; : ןרעפטנע

 ןופ טמַאטשעג טשינ טָאה רעריא גָאזּפָא ַאזַא "? רענדער

 לייוו רָאנ .ןיינ ,קיטילָאּפ וצ טייז ריא ןופ גנויצַאב לוטיב ַא

 יי, יי טיי, יי ר יי. ,,,,,  ,.,,,,י,.ג 2, ,,,,,,,,,,,,,,ת, 2 ע:לי,טט,,,,,,,,,,, ליטא 2: 222
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 -רעד ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד רערעדעי זַא ,ןטלַאהעג טָאה יז
 ןעוו .ןפורַאב ןטסרעמוצ זיא רע סָאװ וצ ,םעד טימ טּפױה
 ןענעז ןעמעלבָארּפ-רוטלוק ןעוו ,טפרַאדעג רעבָא טָאה ןעמ
 ןטייװצ ןפיוא ןרָאװעג טקורעגּפָארַא ןרָאי-המחלמ יד רוד
 עקיניזנפרַאש ַא ןייז טנעקעג אקסלַאװָאק הנח טָאה ,טרָא
 -רֶא ןתעב ,עיצַאּפוקֶא ביוהנָא ןיא .ןירענדער עשיטילָאּפ
 ןעװעג הנח זיא עלעוטקעלעטניא עשידיי יד ןריזינַאג
 עשיטילָאּפ טימ סעּפורג יד טנידַאב ןבָאה סָאװ ,יד ןשיװצ
 ןייז ןיא זדנוא טלייצרעד ןַאמרעקעב ןרהא ןוא .ןטַארעפער
 ,שינעטלעהַאב ַא ןופ ןבָארגעגסיױא טָאה'מ סָאװ ,ךוב-גָאט
 הנה רעכלעװ ףיוא ,רעביירש ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןגעוו
 רעשיטסילַאירעּפמיא רעד ןגעוו טַארעפער ַא טנעיילעג טָאה
 -רַאפ שינעטנעק ןוא טפַארק טימ טָאה יז יװ ןוא המחלמ
 .טקנוּפדנַאטש ןשיטסיסקרַאמ םעד טקידייט

 הנח זיא ,ןרענדער עקימַאלפ ַא ,ןטסילַאנרושז עקיאעפ ַא
 ,ןרָאטַאזינַאגרָא עקידנצנעלג ַא ןעוועג ךיוא

 ןרָאטזינַאגרָא סלַא ןהנח ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 -עּפש רקיע רעד ןוא סערגנָאק-רוטלוק םעד ןטיירגוצ ןּתעב

 ןוא ןרעבָאהביל עסיורג יד ,יז .טעברַא-ףוקיא רעד ייב רעט

 ןיא ןעזעג טָאה ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןרעיובטימ

 גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןוויטקעּפסערעּפ עסיורג סערגנָאק

 וצ טַאהעג ביל טשינ רעבָא טָאה יז .רוטלוק רעזדנוא ןופ !

 ביֹוהנֲא ןופ ךיילג יז טָאה .סנטייוו ןופ ןרעטכַאבָאאב .ַא ןייז

 ןעמ ןעװ ,סערגנָאק ןכָאנ ןוא .טעברַאטימ ריא ןטָאבעגנָא

 -קנַארפ ןיא ןינב-ףוקיא םעד ןעיוב ןביוהנָא טפרַאדעג טָאה

 עטסקיטכיוו יד ןופ םענייא ךיז ףיוא ןעמונעג יז טָאה .ךייר

 עשידיי יד ןריזינַאגרָא ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס .ןלייט

 טזָאלרַאפ דליװ ַא ןעװעג זיא סָאד .ףוקיא םייב רעלטסנִיק

 רעד ןוא שינעטנעקנשטנעמ לפיוו .ןרעקַאוצּכרוד דלעפ

 ,טגנַאלרַאפ ךיז ןבָאה ,ןטייקיעפ עשירָאטַאזינַאגרָא רקיפ

 -קעלָאק ַא רַאפ רעלטסניק יד ןעגנערב וצ ןעמַאזוצ ידכ

 דעזדנוא ןיא יו ךיז ןָאמרעד ךיא .ךַאז רענײמעגלַא ,רעוויט

 -עגלַא רעד וצ גנוטיירגוצ רעד טימ טכָאקעג טָאה ָארויב

 עקידלדורּפש ַא ,הנח .רעלטסניק יד ןופ גנולמַאזרַאפ רעניימ

 יז ןוא ןעגנודַאלניײא ,ווירב ןבירשעג טָאה .עיגרענע טימ

 רעד ףיוא ןּפַאלקוצּפָא יז לענש טליײַאעג זדנוא טָאה

 םוש ןייק ןייז טשינ הלילחו סח לָאז'ס ידכ ,ןישַאמ-ביירש

 -רַאפ רעד ןרָאװעג ןפַאשעג ךעלדנע זיא'ס .גנוקיטעּפשרַאפ

 -ַאב זיא הנח .ףוקיא םייב רעלטסניק עשידיי יד ןופ דנַאב

 ךיז טָאה'ס .דנַאברַאפ ןופ רַאטערקעס סלַא ןרָאװעג טמיטש

 יז ןגעלפ רימ .טעטיוויטקַא עלופימ ַא ריא רַאפ ןביוהעגנָא

 גָאט ןיא לָאמ רָאּפ ַא לָאמטפָא ןוא -- גָאט ןדעי טעמכ ןעז

 לענש ףיוא ןעילפניירַא טגעלפ יז וװ ,ָארויב-ףוקיא ןיא --

 .ח .רד ,ףוקיא ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ןטימ ןטַארַאב ךיז

 רעדָא ,םינינע עשינכעט ןקידײלרעד רעדָא .,סעווָאלס

 דיא ןופ טצָארּפשעג טָאה סע .ןצעמע טימ ןפערט ךיז רָאג

 -רעביא יד ןרעדנוװַאב עלַא ןגעלפ רימ ןוא שיגרענע טימ

 .טנַאלַאט ןשירָאטַאזינַאגרָא ריא ןוא עריא טייקנבעגעג

 סהנה ןופ ןטייהלצנייא רועיׂש ַא ןָא ךיז ןענָאמרעד סע

 -עטשסיוא-טסנוק רעסיורג רעד תעב טעברַא רעקידרעביפ

 ,שדוח-רוטלוק םוצ טריזינַאגרָא טָאה ףוקיא רעד סָאװ ,גנול

 טעוו'ס ביוא,, : טגָאזעג ןַאד רימ טָאה יז .19238 גנילירפ ןיא

 עשידיי עלַא ןופ רעדליב יד ןעגנערבוצנעמַאזוצ ןעגנולעג

 ןייז סָאד טעװ ,עטסערג יד ןופ ייז ןשיװצ ןוא רעלטסניק

 ןוא ןעגנולעג זיא'ס .?גנוכיירגרעד עכעלנייוועגרעסיוא ןַא

 ,גננעפערעד רעד ףיוא .דיירפ ןופ טלַארטשעג טָאה הנח

 -כעלנעזרעּפ עטסנעש יד ןעמוקעג ןענעז סע וװ

 ךיז ןָאמרעד ךיא -- רעלטסניק עטסערג יד ןוא ןטייק

 ןעוװעג יז זיא -- ץַאק ענַאמ ןוא לַאגַאש קרַאמ ייז ןשיוװצ

 סלַאגַאש קרַאמ ןגעוו טדערעג טָאה יז .רענדער יד ןופ ענייא

 -רענָא ןוא גנורעטסייגַאב רעד טימ טדערעג טָאה יז .קרעוו

 .רעלטסניק ןסיורג םעד רַאפ טַאהעג טָאה יז סָאװ ,גנונעק

 ןיב ךיא .גנומיטש עקידבוט-םוי ַא רעייז ןעוועג זיא'ס

 יז ןוא ןרענדער רעד ןגעקטנַא סנטייוו ןופ ןענַאטשעג

 : ןורכז ןיא טצירקעגנייא רימ ךיז טָאה סע .טריװרעסבָא

 טָאה םינּפ טמַאלּפרַאפ ןוא טרעטיילעג ריא רעטנוא ןופ

 -ַאמעגסיוא ןוא טיײקדימ עשיזיפ ערעוװש ַא טקוקעגסיױרַא

 טצונעגּפָא קרַאטש ןעועג ןענעז ךיש עריא .טייקטרעט

 טצוּפַאב רעקיניוו ןעװעג זיא גנודילק עמערָא ריא ןוא

 -ָאמעגּפָא קרַאטש ןעזעגסיוא רימ טָאה יז .ךעלנייוועג יוװ

 -טגנָא ןעזעג ןהנח ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ ןוא .טרעג

 טלָאװ יז יוװ יױזַא ,סעקוװעשטיּפ עשירעבייוו עלַא ןֶא ןוט
 רעד ןעוועג זיא סָאד .שינעלייא קרַאטש ןיא טכַאמעג סָאד

 ןוא ,טעטױװיטקַא ריא רַאפ טלָאצעג טָאה יז סָאװ ,זירּפ

 ,זײרּפ רעקרַאטש ַא ןעוועג רעכיז סָאד זיא ריא רַאְפ

 טנגעגַאב רעדיוו ךיז ךיא בָאה עיצַאּפוקָא ביױהנָא ןיא

 -רַאפ לָאמסָאד רָאנ ,טעברַא רעד ןיא אקסלַאװָאק הנח טימ

 / .ןעגנוגנידַאב ערעדנַא ץנַאג ייב ,ךיז טייטש

 -עגרעטנוא טַאהעג טלָאמעד טָאה גנוגעװַאב עקניל יד

 ןוא המחלמ יד .טנגוי רעד ןשיווצ טעברַא עסיורג ַא ןעמונ

 טיקטלמוטעצ עסיוװעג ַא טכַארבעגנײרַא ןבָאה עיצַאּפוקָא

 זיאס .טנגי רעשידיי רעד ייב טיײקטריטנעירָאזעד ןוא

 יד טפרַאדעג טָאה ןעמ .ןטכַאלש עסיורג יד ברע ןעוועג

 ןקיטסלָאמעד ןיא ךיז טָאה'ס .ןטיירגוצ ןוא ןריּפורג טנגוי

 עשיטילָאּפ ַא עכעלטנגוי יד ןבעג וצ טלדנַאהעג טנעמָאמ

 -עג ןענעז'ס .שיטסיסקרַאמ ןענעּפָאװַאב ייז ןוא עיצַאטנעירָא

 רַאפ ןזיירק-רעריפנָא ןוא סעּפורג רעקילדנעצ ןרָאװעג ןפַאש

 -יול יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענעז ןזיירק יד טָא ףיוא יז

 ףעמעלבָארּפ עשיטערָאעט ענעדישרַאפ ןוא ןגַארפ עקידנּפ

 -רעד ןופ ןרדַאק ןבָאה טפרַאדעג רעבָא ןעמ טָאה םעד וצ

 קידנגיילרָאפ ,ןהנח וצ ןדנָאװעג ןַאד ךיז בָאה'כ .ענעסקַאװ

 ,הנח .טעטימָאק-ןרדַאק ןיא ןטעברַאוצטימ זדנוא טימ ריא

 -עג רימ ןוא טכַאלעגרעדנַאנַאפ ךיז ,ךעלנייוועג יװ ,טָאה

195 



 ! ? רעריפ-טנגוי ַא ןכַאמ רימ ןופ ריא טליװ, : טרעכטנע
 ביל .רעייז בָאה ךיא רעבָא ,טשינ ךיא ןעק טעברַא יד
 ,טסוװרעד ךיז ךיא בָאה טייהנגעלעג רעד ייב ןוא ."טנגוי
 ןיא לָאמַא זיא יז זַא ,קיגָאגַאדעּפ וצ תוכייש ַא טָאה יז זַא
 ןצונ ָאד ןעק ךיא ביוא., .גנַאזעג ןופ ןרערעל ַא ןעוועג ןליוּפ
 -עגנייא ןוא טקידנערַאפ יז טָאה -- "םיכסמ זיא ,ןעגנערב
 .גַאלשרָאפ רעזדנוא ףיוא ןעגנַאג

 יז .ריא טימ טעברַאנעמַאזוצ עקידהיחמ ַא ןעוועג זיא'ס

 -גייועג ריא טייקיטעט רעזדנוא ןיא טכַארבעגניײרַא טָאה

 לָאמַארעדיװ טָאה יז .,טײקיצרַאה ןוא טייקכעלטימעג עכעל

 -ספמַאק םעיינ ןקיזָאד ןפיוא ןטייקיעפ עסיורג עריא ןזיװַאב

 ,ןטסָאפ

 סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה דָאירעּפ ןצרוק ץנַאג םענעי ןופ

 ןכוזפיוא טלָאזעג טָאה הנה : ןדָאזיּפע ייווצ טקגעדעגרַאפ

 קעלַאס רעריפ-טנגוי םענעזעוועג םעד לַאטרַאװק ריא ןיא

 רעד ןיא ןעמוקעגמוא שידלעה רעטעּפש זיא רעכלעוו ,טָאב

 ןוא טנעקעג טוג טָאה יז ןכלעװ ןוא טעברַא-ןענַאזיטרַאּפ

 טפרַאדעג טָאה יז .רעקיזומ רעקיעפ רעייז סלַא טעטכַאעג

 בָאה ךיא וװ ,טקנוּפפערט ןטמיטשַאב ןפיוא ןקישוצ םיא

 טרַאװ ךיא זַא ,טמיטשַאּב ןעוועג זיא סע .םיא ףיוא טרַאװעג

 טלָאמעד ךָאנ טגעלפ ןעמ -- .קעװַא יג ןוא טונימ 20-15 ַא

 טָאה טפול רעד ןיא שטָאכ ,ןטקנוּפפערט ףיוא גנַאל ןטרַאװ

 .םערוטש רעקידנעמוקנָא רעד טליפעג ןיוש ךיז

 ַא ןעמוקנגעקטנַא רימ ןהנח ךיא עזרעד גנילצולּפ

 גערפ -- "? ןעשעג זיא סָאװ,, .עקידנלייא ןַא ,עטעּפָאסרַאּפ

 וצ ןזיוװַאב טשינ ןקעלַאס בָאה'כ, .עטשַארעביא ןַא ךיא

 -- . . . .ןעמוקרעהַא לָאז רע ןדלעמ םיא ןוא ןעניפעג

 ךיא ידכ ,זירַאּפ קע ןטייווצ ןופ ןפיול וצ ןעמוקעג הנח זיא

 טשינ לָאזכ ןוא העש לטרעפ ַא ןטרַאװ ןפרַאד טשינ לָאז

 .ןרעוו טקרעמַאב ליפוצ

 םוקנעמַאזוצ רעזנוא ןסעגרַאפ טשינ לָאמניײק ךיוא לעװ ךיא

 ַא טמיטשַאב ןעוועג זיא'ס .בוטש ןיא ַאקסלַאװָאק הנח ייב

 .טנוװָא ןעירפ ַא ןיא ריא ייב טעטימָאק רעזדנוא ןופ גנוציז

 יִשֹג ךיוא זיא זדנוא ןשיווצ ןוא ףניפ עבלַאז ןטוועג זענעז רימ

 טימ טָאה רעכלעוו ,רעלדַאנ עינומ רעכעלסעגרַאפמוא רעד ןעוו

 ,גנוניווו רנעדײשַאב ,רעניילק ריא ןיא .טעברַאעגנעמַאזוצ זדנוא

 הנח זדנוא טָאה ,ייזומ רעקשטיניילק ַא יו זעזעגסיוא טָאה סָאװ

 ןַא טיירגעגוצ זדנוא טָאה יז :זירּפרוס ַא טימ ןעמונעגפיוא

 ןופ טייקסנרע רעד ץָארט .םילכאמ עשידיי טימ טיורב-טנווָא

 טָאה טעברַא יד סָאװ ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעד ןוא טייצ רעד

 טליפעג ךיז זדנוא ןופ רעדעי טָאה ,זדנוא ףיוא טגײלעגפיורַא

 טָאה סָאד .טלעוו רעטמולחעגסיוא ןַא ןיא ןגָארטעגרעבירַא יו

 -יילעג עקיטסייג ןוא טײקמערַאװ עקיצרַאה ַאזַא ןפַאשעג הנח

 טָאה ,םילכאמ עריא טמירעג ןבָאה רימ ןעוו ןוא ..טייקטרעט

 ריא --- ַארוגָאניװ,, :טגָאזעג זדנוא רעטכעלעג טיירב ַא טימ יי

 ןעו ,ץלָאטש רעמ ןיב ךיא זַא ,קידנעטש רימ טגָאז -- ןַאמ
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 ךיז טיג'ס ןעוו יו ,ןסע טוג ַא ןכַאמ וצ ןייא רימ ךיז טיג סע

 + . . "ךליב ןייש ַא ןכַאמ וצ ןייא רימ

 ַא אקסלַאװָאק ייב טכַארברַאפ טנוװָא םענעי ןיא ןבָאה רימ

 רַאפ ןַאלּפ םעניײמעגלַא םעד ןטעברַאסיוא ףיוא טייצ העש רָאּפ

 ןענעכיײצנָא ןיא רקיע רעד ןעגנַאגעג זיא סע ןוא טעברַא רעד

 ךַאז ערעווש ַא ןעוועג זיא סָאװ ,עיצַאריּפסנָאק ןופ ןעלטימסָאמ

 -נָא ןופ זדנוא טָאה סָאװ ,עבלעז יד ,הנח .עכעלטנגוי יד ייב

 -סױרַא טָאה ,"טשינ ךיא ןעק טעברַא יד,, זַא ,טגָאזעג ביוה

 עטיירגעג יד טימ תוכייש ןיא שוח ןטוג ליפ ױזַא ןזיוועג

 .טשַארעביא שממ זדנוא טָאה יז זַא ,ןעלטימסָאמ עוויטַאריּפסנָאק

 רענעי וצ .טיבעג ןטַאקילעד רעייז ַא טיורטעגנָא ריא ןבָאה רימ

 טימ עלַאגעל-בלַאה ןריניבמָאק טנעקעג ךָאנ ןעמ טָאה טייצ

 -טנגוי יד רַאפ ןענעדרָאנײא ןעמ טגעלפ .טעברַא עלַאגעלמוא

 ,יד רַאפ לטימ-סגנויצוצ ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאד ןֹוא -- עכעל

 ןוא טנװֶא תבש -- ןעניוװעג טציא טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ

 ףעייזומ ,סרעטַאעט ןיא ןכװַאב עוויטקעלָאק .,קיטנוז

 -קעלָאק עכלעזַא ףיוא ןשינעבױלרעד ןעמוקַאב וצ

 הנח .ןעװעג רעװש ןיֹוש טלָאמעד זיא ,ןכוזַאב עוויט

 ?:רעדנַא טַאהעג ךָאנ טָאה יז סָאװ ,םעד ץָארט .,ַאקסלַאװָאק

 ךיז טגעלפ ,גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא ןטײקכעלטרָאװטנַארַאפ

 -וקַאב טגעלפ יז זױלב טשינ ןוא .ןבעג הצע ןַא םוטעמוא

 עוװיטקעלָאק ךיוא רָאנ ,ןכוזַאב יד ףיוא ןשינעביולרעד ןעמ

 טָאה הנח .ןזיירּפ עטריצודער רעייז ףיוא ןטרַאק-סגנַאגנייא

 ,עכעלטנגוי ענעי ןופ רעקילטנעצ יװ ,ןעז וצ טבעלרעד טשינ

 ןוא גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא ןעיצניײרַא ןפלָאהעג טָאה יז סָאװ

 רעטעּפש ןענעז ,ןטכַאלש עקידנעמוקנָא יד וצ ןטיירגוצ ייז

 .אנוש ןקיטולב רעזדנוא ןגעק רעפמעק עשידלעה ןרָאװעג

 אקסלאווָאק הנח ןגעוו טרעהעג ךיא בָאה לָאמ ןטצעל םוצ

 ,1942 טסוגיוא ןיא ןעוועג זיא'ס .ןעגנוגנידאב עקיטראנגייא ייב

 -אריטנא יד .ילוי ןט-16 ןופ ןשינעעשעג עשיגארט יד ךָאנ

 -רענע ןא טריפעג סלָאמאד טָאה עכלעוו ,גנוגעוואב עשטסיס

 טָאה ,דניק ןשידיי םענופ גנוטער רעד ראפ עיצקא עשיג

 -עז עכלעוו ,ןענָאזרעּפ "עשירא ,, ןכוזוצפיוא ןעמונעגרעטנוא

 ןכיײט סלא עטאל עלעג יד ןָאטנָא ןראפ ןעוועג טריטסערא ןענ

 ןענעז ןוא ןדיי יד טימ טעטיראדילָאס רעדָא טסעטָארּפ ןופ

 ַא טימ טנעקַאב ןַאד ךיז בָאה'כ .ןרָאװעג טיירפַאב רעטעּפש

 .-עג טָאה עכלעוו ,יורפ רעשיזיוצנארפ ,רעמורפ רעקירָאי0

 ןעוועג ןעגנוווצעג ןענעז ןדִיי עלַא ןעוו .,ינוי ןט-7 םעד טָאה

 -ןגמ ןלעג םעד טעליּפשעגנָא ךיז ,עטַאל עלעג יד ןָאטוצנָא

 בָאה ,רעגַאל-ַאליל ןופ טמוק יז זַא ,ךיז קידנסיוורעד .דוד

 עשדיי א טנעקעג טשינ טרָאד טָאה יז יצ טגערפעג יז ךיא

 -- ַאננַא? .ַאקסלַאװָאק הנח ןעמָאנ ןטימ ןירעלטסניק ַא ,יורפ

 עטסעב ןיימ ןעװעג ךָאד זיא סָאד -- ןפורעגסיוא יז טָאה

 ,רערעדנא רעד ןבעל ענייא ןפָאלשעג ךָאד ןענעז רימ ,ןידניירפ

 יורפ רעד טָא ןופ ךיז בָאה'כ ןוא ."דליב ןיימ ןלָאמעג טָאה יז

 -רַאפ טשינ טייצ ןייק רעגַאל ןיא ךיוא טָאה הנח זַא ,טסווורעד

 טריטסערא זיא יז תעב .געט עצנאג ןלָאמ טגעלפ יז .ןריול

 קי יי י.י, יי, יט, נט,

 י.י ייי יי בשי=

 טי יי יי, יי יי יי יי ריי
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 -קיטיינ יד ןעמונעגטימ יז טָאה ,בוטש ןיא ךיז ייב ןרָאװעג

 ףיוא יװ ןלָאמ וצ טייצ רעמ ָאד בָאה'כ,, .ןלאירעטאמ עטס

 .ןריזינָאריא יז טגעלפ --- "יירפ רעד

 ץראה סָאד ןעוועג זיא הנח זא ,טסווורעד ךיוא ךיז בָאה'כ

 -עמש ןופ ייס ,רעגאל ןיא ןבעל ןוויטקעלָאק ןופ ייס המשנ ןוא

 טימ ןמאזוצ ןעיורפ עשידיי יד סָאװ ,דנאטשרעדיוו ןקידרעט

 יד טלָאװעג טָאה'מ ןעוו ,טלעטשעג ןבָאה עשיזיוצנארפ יד

 רעטשרע רעד תעב ןוא עטאל עלעג יד ןָאטנָא ןעיורפ עשידיי

 -רעגאל ןופ געט ערעווש יד ןיא .1942 ינוי עדנע עיצאטרָאּפעד

 -אוורעד ,טרָאװ-טסיירט א ןדעי ראפ טַאהעג הנח טָאה ןבעל

 -טייל לסיבא ןפלָאהעג ,עטקיניײּפעג יד טקיטומרעד ןוא טמער

 יד ןשיװצ ןעוװעג ךיוא זיא יז .ןבעל-רעגַאל סָאד ןכַאמ רעט

 עשיצאנ יד ןגעק דנאטשרעדיוו םעד טריזינאגרָא ןבָאה סָאװ

 עלעג יד ןבָאה רעגאל-אליל ןופ ןעיורפ עשידיי יד .ןטידנאב

 -דא יד סָאװ ,ןעלטימ-רָארעט יד ץָארט ,ןוטעגנָא טשינ עטאל

 ,זיא תמא .ןדנָאװעגנָא יז ןגעק טלָאמעד טָאה עיצארטסינימ

 גנוטלאה רעשיגרענע רעד קנאדא ןעשעג טנעקעג טָאה סָאד זא

 -רעד ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ עטרינרעטניא עשיזיוצנארפ יד ןופ

 ןלעװ רימ יו גנאל יוזא, זא ,עיצארטסינימדא רעד טרעלק

 ןרעטש ןלעג םעד סעטרבח עשידיי ערעזדנוא ןלעװ ,ןייז ָאד

 סָאװ ,םעד קנַאדַא ןעוועג ךיוא רעבָא זיא'ס ."ןגָארט טשינ

 עשידלעה ןוא עקיטומ עכלעזא ןעוועג ןענעז רעגאל-אליל ןיא

 .אקסלאווָאק הנח יװ ,ןעיורפ

 -עד 84 עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג זיא ַאקסלאווָאק הנח

 ןעמונעגסיורא טָאה'מ עכלעוו ,ןעיורפ עשידיי עטריטרָאּפ

 ןשיגרענע ןא טלעטשעג ןבָאה עכלעוו ןוא רעגאל-אליל ןופ

 יז ןעמ טָאה ףָארטש סלא .דנאטשרעדיוו ןטפאהרעטסומ ןוא

 -אטרָאּפעד רעד ברע ּפעק יד טלָאגעגּפָא טלאוועג טימ עלא

 יז .געוו-רעריטראמ ןשידיי ןפיוא קעווא הנח זיא יוזא .עיצ

 ןופ קעװא זיא'ס .ןעמוקעגקירוצ טשינ ןיוש ןוא קעווא זיא

 רענייר-לָאטשירק ַא ,ןירעלטסניק עשידיי ערַאבליפ ַא זדנוא

 .ןרעפמעק עטקיטסייגאב ןוא עקיטומ א ,שטנעמ רעלעבָאנ ןוא

 .ןסעגראפ טשינ לָאמניײק יז ןלעװ רימ
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 ןָאסנָארַא ליח

 אקסלאוואק הנה טימ ושינעגעגאּב

 רעד טלָאמעד קידנעייז ,קירוצ רָאי קיצנַאװצ ןוא ריפ טימ

 ךיא בָאה ,"ךָאװ עטרירטסוליא, רעד ןופ רעקיטירק-טסנוק

 עשיליופ-שידיי ןופ גנולעטשסיוא עוויטקעלָאק ַא טכװַאב

 עשרַאװ ןיא ענימג רעשידיי רעד ןופ לַאקָאל ןיא רעלטסניק

 טלעטשעגּפָא ךיז בָאה ךיא .סַאג עקסוואבישוג רעד ףיוא

 הנח בירשעגרעטנוא ,טפַאשדנַאל ענירג ַא :דליב ַא רַאפ

 -סיוא רעקיזָאד רעד רעביא טכירַאב ןיימ ןיא .ַאקסלַאװָאק !

 -מוא רעקיזָאד רעד ןופ דליב סָאד טמירעג ךיא בָאה גנולעטש

 ףרָאװעג רָאװעג ךיא ןיב רעטעּכש .ןירעלטסניק רעטנַאקַאב

 ןיא ןטמירַאב םעד ןופ רעטכָאט יד זיא ןירעלטסניק יד זַא

 -יפ ןוא רָאטַאנעס ,קעװַאלצָאלװ ןופ יקסלַאװָאק ברה ןלױּפ

 ןעװעג זיא רע .ןליוּפ ןיא םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא ןופ רער

 .דיי רעקידנעמַאלפ ,רעסיורג ןוא רענדער רעסיורג ַא

 -נע םעד רעטָאפ ריא ןופ טנשריעג טָאה ַאקסלַאװָאק הנח

 עכילרעטומ יד טגָאמרַאפ טָאה יז .תובהלתה יד ,םזַאיזוט

 .ןעיורפ עשיליוּפ-שידיי ערעזדנוא ןופ טײקיצרַאה

 ַאקסלַאװָאק הנח ןפָארטעג ךיא בָאה רעטעּפש ןרָאי טימ

 רעטנַאקַאב רעד ,ַארוגָאנױו ךורב ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ

 ןיא ןירעטעברַאטימ עקידנעטש ַא ,רעקיטירק-רוטַארעטיל

 .קירבור-טסנוק יד טריפעג טָאה יז וװ ,?עסערּפ עיינ,, רעד

 ,סקווװ ןלעטימ ןופ -- ןגיוא יד רַאפ ךָאנ רימ טייטש יז

 -ַאב ןיא דימת ,רָאה עצרַאװש ,ןגיוא ענעטעמַאס עמערַאװ טימ

 -ביב רעד ןיא ןפערט ריא ךיא געלפ ןרָאי עטצעל יד .גנוגעוו

 .?רווול, ןופ טייוו טשינ ,טסנוק רעוויטַארָאקעד ןופ קעטָאיל

 עכעלטכישעג-טסנוק עריא ןרעכיײרַאב וצ טימַאב ךיז טָאה יז

 -עג יד ,ןעגנולעטשסיוא-טסנוק יד ןופ ןכוזַאב יד .ןשינעטנעק

 טָאה טייקיטעט עשיטסילַאנרושז יד ,טעברַא עכעלטפַאשלעז

 ,ךעלריטַאנ ,רַאפרעד טָאה ןוא טייצ ליפ ןעמונעגוצ ריא ייב

 ,ןייז ןעק'ס .ןירעלָאמ-טסנוק סלַא טייקיטעט ריא טצענערגַאב

 טָאה יז לייוו ,ןטילעג קרַאטש ןופרעד יז טָאה ךעלרעניא זַא

 .ײרעלָאמ יד טַאהעג ביל ךעלטּפַאשנדיײל

 ןעמוקעגרָאפ ןעגנואיושנַא-טסנוק עריא ןיא זיא זירַאּפ ןיא
 רעד ןופ ןטלַאהעג טשינ רעמ טָאה יז .גנורעדנע עקרַאטש ַא
 גנוקריו רעד רעטנוא ."טסנוק רַאפ טסנוק, עיצּפעצנָאק
 -םישעג-טסנוק יד יז טָאה ,עיגָאלָאעדיא רעשיטילָאּפ ריא ןופ
 -כיילג ךיוא רָאנ ,ןשיטעטסע ןופ זיולב טשינ ,טכַארטַאב עט
 סע ןעעז רימ ןוא טקנוּפדנַאטש ןלַאיצָאס-שיטע ןופ קיטייצ
 -ָאלָאעדיא ייוצ עקיזָאד יד זַא ,עטכישעג-טסנוק רעד ןיא
 דימת טשינ ןעייג ,עלַאיצָאס-שיטע ןוא עשיטעטסע יד ,סעיג
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 -יא ןיא ןקרעמַאב טנעקעג ןעמ טָאה יױזַא .ןעמַאזוצ ךעלדירפ

 רעיײז ַא ןיא ןבירשעג ןעװעג ןענעז עכלעוו ,ןעלקיטרַא ער

 םעד ,גנוגנערטשנָא יד ,םרָאפ רערעלוּפָאּפ ,רעכעלגנעגוצ

 רערעכעה רעד ןענעדרָאוצרעטנוא סונעג ןשיטעטסע ,םענייר

 ריא טצעשעג רעייז בָאה ךיא .שינפרעדַאב רעלַאיצָאס-שיטע

 ,םעד ץָארט ןטייקיאעפ עשיטירק-טסנוק עריא ,ליטס ןרָאלק

 ךיא .ןעגנוניימ עבלעז יד טַאהעג דימת טשינ ןבָאה רימ סָאװ

 הנח וװ ,ןעגנוצַאשּפָא-טסנוק יד טַאהעג ביל סרעדנוזַאב בָאה

 -וטנע-טסנוק ריא ןופ ןסיירטימ ןזָאלעג ךיז טָאה ַאקסלַאװָאק

 ןוא ,יירעלָאמ ענייש ןופ דיירפ רעכעלרעניא ריא ןופ ,םזַאיז

 .רעטרעוו ןיא קורדסיוא ןטמיוצעגמוא

 ןעמוקעגרָאפ זיא ןירעלָאמ סלַא טייקיטעט ריא ןיא ךיוא

 רעשיטסיסקרַאמ רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא .גנורעדנע ןַא

 יד רַאפ טרעטסײגַאב ךיז ַאקסלַאװָאק הנח טָאה ,עיגָאלָאעדיא

 -לעוו ,רעלָאמ יד ןענעז סָאד ."רעלָאמ-קיטנוז,, ענעפורעג-יוזַא

 זיולב ןבָאה עכלעוו ,עטמַאַאב ,רעטעברַא ףורַאב ןופ ןענעז עכ

 גָאט ןעיירפ ןקיזָאד םעד ןיא ןוא ,תושר רעייז ןיא קיטנוז

 ןופ גנוגינ רעכעלרעניא רעד ןבעגרעביא ךיז ייז ןענעק

 טשינ ךעלריטַאנ ןבָאה "רעלָאמ-קיטנוז, עקיזָאד יד ,ןלָאמ

 טכוזַאב טשינ לָאמנייק ןבָאה ייז --- ,גנודליבסיוא-טסנוק ןייק

 יז טריטקיד סע יװ ,ױזַא ןלָאמ יײז ןוא ,עלוש-טסנוק ןייק

 עקיזָאד יד ןרעװ רַאפרעד .טקניטסניא רעכעלרעניא רעד

 רעדָא ,"עוויטקניטסניא, ןעמָאנ ןטימ טנכיײצַאב טפָא רעלָאמ

 ויא רעטסטמירַאב רעד ."רעלָאמ ערעלוּפָאּפ-וויאַאנ,, ךיוא

 טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע לייוו ,קינלעצ רעד ,אסור ןעוועג

 ןַײז ייב זיא עכלעוו ,ײרעלָאמ עוויאַאנ ןייז .רעמַאק-לָאצ רעד ייב

 .טצעשעג ךיוה רעייז טנייה טרעוו ,טָאּפשעגסיױא ןעוועג ןבעל

 ןסַאמ-רעטעברַא יד וצ ַאקסלַאװָאק הנח ןופ עביל עפיט יד

 - -גוז, יד ןופ ײרעלָאמ רעד רַאפ טלוק ַא ןפַאשעג ריא ייב טָאה

 סנטצעל .ןטקאדידאטיוא-רעלטסניק יד רַאפ ,"רעלָאמ-קיט

 טסיג ןקיזָאד םעד ןיא זיולב ןלָאמעג ַאקסלַאװָאק הנח טָאה

 עקיגײא גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא ןפַאשעג טָאה יז ןוא

 טנעקעג טשינ רימ ןבָאה רעדייל .רעדליב עטנכייצעגסיוא

 גנולעטשסיוא רעזדנוא רַאפ ריא ןופ רעדליב ןייק ןעניפעג

 -גיק עשיליוּפ-שידיי ענעמוקעגמוא ןוא עטריטרָאּפעד יד ןופ

 עריא רעלמַאז-טסנוק ייב ןעניפעג ךיז ןזומ סע רעבָא .רעלטס

 -טפירש ןוא רעלמַאז-טסנוק רעד זַא .ב.צ ,סייוו ךיא .קרעוו

 הנה ייב טפיוקעג טָאה ןָאדנָאל ןיא דבוע השמ רעלעטש

 -ָאד יד ןופ סנטסיימ .רעדליב עריא ןופ עקינייא ַאקסלַאװָאק

 -ירעדניק עריא ןופ תונורכז טרעדלישעג ןבָאה רעדליב עקיז
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 -ןעיורפ ןיא ןלָאמעג אקסלַאווָאק הנח ןופ דליב

 1942 ,לערוט רעגַאל

 רעגייטש-סנבעל ןעמורפ ןשידיי ןטלַא ןופ סענעצס ,ןרָאי עש

 .ןלױּפ ןיא

 רימ ןבָאה זירַאּפ ןיא 1937 ןיא סערגנָאק-רוטלוק םעד ךָאנ

 רעלָאמ עטסעב ערעזדנוא ןקיניײרַאפ וצ ימ ליפ ןבעגעג ךיז

 ןופ גנוליײטּפָא סלַא ,דנַאברַאפ-טסנוק ַא ןיא ןרָאטּפלוקס ןוא

 זדנוא זיא סע זיב ,ןכָאװ ליפ טסָאקעג זדנוא טָאה סע ."ףוקיא,

 ןירַא ןענעז סע וו ,דנַאברַאפ ןקיזָאד םעד ןפַאש וצ ןעגנולעג

 -גַאשטול ,ןָאטנָארַא םוחנ ,ןיטוס ,לַאגַאש יו רעטסיימ עכלעזַא

 .א .א ,סראק ,גנילסיק ,ןיאאקיק ,ןעמערק ,יקס

 וװ ,עירעלַאג ַא טנפעעג טָאה דנַאברַאפ-רעלטסניק רעד

 ביל דימת טָאה יז .ןירעטייל ןרָאװעג זיא ַאקסלַאוװָאק הנח

 .ךיז רַאפ ןצונ םוש ןָא ,ךעלטּפַאשלעזעג ןטעברַא וצ טַאהעג

 גונעג ַא ןעועג עגַאל עלעירעטַאמ ריא זיא טייצ רענעי ןיא

 טגעלפ יז .טגָאלקַאב טשינ לָאמניײק ךיז טָאה יז רעבָא ,ערעווש

 -ידיי רעזדנוא טימ ןסעומש וצ ?םאד,, עפַאק ןיא ןעמוק טּפָא

 -עג ןענעק טלָאמעד בָאה ךיא .סַאנרַאּפנָאמ ןופ רעלטסניק עש

 .המשנ ענייש ןוא ענעביוהרעד ריא טנרעל

 -ירַאב וצ גנוגנערטשנָא יד ,ןײלַא ךיז רעביא טעברַא יד

 -רעד וצ זיא טּפַאשנסיוװ-טסנוק ענעגייא יד ןפיטרַאפ ןוא ןרעכ

 -ָאלק ךָאנ .ןעגנולדנַאהּפָא-טסנוק עטצעל עריא ןיא ןענעק

 -קרַאמ רעד קורדסיוא םוצ טמוק רעירפ יוװ רעטלוב ןוא רער

 -עג:טסנוק יד .גנוצַאשּפָא-טסנוק ריא ןיא קילב רעשיטסיס

 -גגעק רעד ןיא יװ טײהנעגנַאגרַאפ יד יװ טוג יוזא ,עטכיש

 : סעירָאגעטַאק ייווצ ףיוא טלייטעצ ריא ייב טרעוװ ,טרַאװ

 -לעוו ,יײרעלָאמ יד רקיע רעד ,טסייה סָאד ,ןפַאש-טסנוק סָאד

 יד רַאפ קידנרעלַאב ןוא ךעלצונ זיא סָאװ ,טלדנַאהַאב יז עכ

 -סקלָאפ יד רַאפ טָאה עכלעוו ,טסנוק יד ןוא ,ןסַאמ-סקלָאפ

 ליּפשייב םוצ ױזַא .טשינ גנוטיידַאב ןייק ןוא ןצונ ןייק ןסַאמ

 רימ יוװ ױזַא .ה.י ןט-18 ןופ ײרעלָאמ עשיזיוצנַארפ יד טרעוו

 -עגּפָא רעדָא ,טצעשעגגנירג ,דנַאברַאפנטַאר ןיא סע ןעעז

 טסניד רעמָאקלופ ןיא טייטש טסנוק עקיזָאד יד לייוו ,ןפרָאװ

 -יימש יז רעכלעוו ,טּפַאשלעזעג רעשיטַארקָאטסירַא רעד ןופ

 -דַאפ ,ןריזומַא וצ ךיז טימַאב יז עכלעוו ,טעפנח יז ,טלעכ

 -ָאקעד ,טריצַאב עכלעוו ,טסנוק ַא -- טרָאװ ןייא טימ ,ןלייוו

 ןיא עכלעוו ,עיטַארקָאטסירַא רעד ןופ ןענָאלַאס יד טריר

 ,גנַאגרעטנוא ןרַאפ ,ןברָאדרַאפ ,קיטשינ קיטסייג

 ןופ טסנוק עשיזיוצנַארּפ יד זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק סיוועג

 ,רעל ןוא טסיװ קיטסיײג ,ךעלטלַאהניא זיא .הי ןטנצטכַא

 -ָאד יד טָאה שינכעט זַא ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ רעבָא

 -געמָאקלופ רערעיוהעגמוא ןַא וצ טכיירגרעד טסנוק עקיז

 רעגנעל ןלעטשוצּפָא ךיז ָאד טרָא סָאד טשינ זיא סע .טייה

 רעלַאיצָאס ,רעשילַארָאמ רעד ןגעוו םעלבָארּפ ןקיזָאד ןפיוא

 -ַאב זיולב ליוו ךיא .טסנוק רעד ןופ גנוטיידַאב רעשיטע ןוא

 ַאקסלַאװָאק הנח עכלעוו ,גנולעטש-טסנוק יד זַא ,ןענָאט

 -רעניא ןַא ךרוד טריטקיד ןעוועג ריא זיא ,ןעמונעגנָא טָאה

 -סקלָאפ יד וצ עביל רעקידנעמַאלפ ריא ךרוד;סלוּפמיא ןכעל

 טָאה יז .ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי ערעודנוא וצ טרפב ןוא ןסַאמ

 ,שיטעטסע ןעיצרעד וצ ייז ,טנַאלַאט ןצנַאג ריא טעמדיוועג ייז

 -שטנעמ רעד ןופ ןּפַאש-טסנוק סָאד ןכַאמ וצ קידנעטשרַאפ ייז

 -רַאפ ,ןרעכיײרַאב ןוא ןרענעשַאב וצ -- םעד ךרוד ןוא ,טייה

 רעקיזָאד רעד .ןסַאמ-סקלָאפ ערעזדנוא ןופ ןבעל סָאד ןפיט

 עלַא ןופ סױרַא טלַארטש קלָאפ םוצ עביל ןוא םזַאיזוטנע

 טָאה טעברַא ריא זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ,ןעלקיטרַא עריא

 ,יד ייב טײקרַאבקנַאד ןוא עביל ,גנַאלקּפָא ןפיט ַא ןענופעג

 ןעוועג זיא יז .ןבירשעג ןוא ןלָאמעג טָאה יז עכלעװ רַאפ

 ,טײקנדײשַאב ריא ןיא ןביוהרעד

 ךיא ןיב זירַאּפ ןיא ןשטייד יד ןופ טירטניײרַא ןרַאפ געט ןעצ

 -ָאק הנח ךיא בָאה רעמ ןוא ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא קעװַא

 ףעזעג טשינ ַאקסלַאװ

 וצ ןעועג דיירפ עקיצנייא יד זיא ןבעל רעוװש ריא ןיא

 זיא טעברַא עשיטסילַאעדיא עקיזָאד יד .ןביירש וצ ,ןפַאש

 קידתירזכַא ןוא לַאטורב רעדרעמ עקיטולב יד ןופ ןרָאװעג

 ,ןסירעגרעביא
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 וטפירש סאקסלאוואק הנח ןּופ

 נָאג ןאוו םנעצניוו

 רָאנ ךיז טָאה ,ָאיקָאט ינעװַא ףיוא ,"ןרעדָאמ רַא'ד,, ייזומ ןיא

 ,רעלַאמ ןשידנעלָאה םעד ןופ גנולעטשסיוא יד ןסָאלשעג סָאװ

 רעלטסניק עטסלַאינעג ןוא עטספיט יד ןופ םענייא --- גָאג-ןַאװ

 עצרוק ןיא ןעימַאב ךיז ןלעװ רימ .טייצ רענרעדָאמ רעד ןופ

 -יוא ןקיוָאדמעד ןופ ןפַאש ןוא ןבעל סָאד ןענעכייצנָא ןכירטש

 .לרוג ןכעלשטנעמ ןוא ןשירעלטסניק ,ןשיגַארט ךעלנייוועגרעס

 ץרעמ ןט-20 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא גָאג-ןַאװ טנעצניוו

 ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ווו ,דנַאלָאה ,טרעדנוז-טאָארג ןיא 32

 ןַא טנעצניי טרעוו רָאי 16 ןופ רעטלע רעד ןיא .רָאטכַאּפ ַא

 -עג בילוצ .גַאַאה ןיא עירעלַאג-טסנוק ַא ןיא רעטלעטשעגנָא

 רע יו ,זירַאּפ ןוא ןָאדנָאל ןַאד רע טכוזַאב םינינע עכעיעפעש

 טּכַאכעגמירַא .טסנוק רעד ןופ תורצוא יד טימ ךיז טנעקאב

 יד ןזיי-יצסיוא גנַארד ןזעיגילער-שיטסימ ַא טימ גנילצולּפ

 ןטסָאּפ ןייז רע טפרַאװ ,טלעוו רעד ןופ עקידנדייל ןוא עמערָא

 -ךעליורג ןוא עכעלקילגמוא יד ןשיווצ רעקידיירּפ ַא טרעוו ןוא

 עכעלקערש יד .שזַאמירָאב ןופ רעבערגנליוק עטריטַאולּפסקע

 .גנורירַאב ןיא ןטרָאד טמוק רע רעכלעוו טימ ,טיונ עכעלשטנעמ

 סָאװ ,ןפַאש ןקידרעטייוו ןצנַאג ןייז ףיוא לּפמעטש ןפיט ַא טגייל

 ןוא עטקידיײלַאב יד וצ עביל רעפיט ַא טימ ןעגנורדעגכרוד זיא

 ןייז וצ ווירב עטמירַאב ענייז ןופ םענייא ןיא .עטקירעדינרעד

 קיאעפ טשינ ןיב ךיא,, : רע טביירש ,ָאעט ,רעדורב ןטבילעג

 ןיא ,ןרעינַאמ ענייפ ןבָאה טָאװ ןשטנעמ טימ ךיז ןעמוקפיונוצ

 ."רעגריבניילק ןוא עמערָא טימ טוג רָאג ךיז ךיא ליפ לייטנגעק

 דנאל ןוא רעמינּפ עניימ ןיא,, : רע טביירש ווירב ןרעדנַא ןַא ןיא

 טײקלַאטנעמיטנעס ןייק טשינ ןקירדסיוא טשינ ךיא ליוו ןטפַאש

 ."ץרעמש ןפיט םעד רָאנ ,טפַאשקנעב ןייק טשינ ןוא

 ,שזַאנירָאב ןיא גָאג-ןַאװ טכַאמ ןעגנונעכייצ עטשרע ענייז

 ןייז .ךרודא רעבָא טייג סיזירק רעשירעזיילסיוא-זעיגילער ןייז

 ןייגרעד ליוו סָאװ ,טסייג רעקידנצכעל-תמא ךָאנ ,רעקיאורמוא

 רעטלע ןיא ןוא ןוקית ַא טכוז ,שטנעמ ןוא ןבעל ןופ ךות םעד

 -- לָאמ ךיא, .טסנוק רעד גָאג-ןַאװ ךיז טעמדיוו רָאי 30 ןופ

 ,םעד ןלעפעג וצ ידכ טשינ -- ,רעדורב ןייז ּוצ ןַאד רע טביירש

 -טנעמ ןוא קיטכירפיוא ןַא ןקירדוצסיוא ידכ רָאנ ,םענעי רעדָא

 ."ליַפעג דעלש

 ךס ַא ןלַאפעגרעטנורַא גָאג-ןַאװ זיא ןפַאש ןייז ןופ ךשמ ןיא

 טביאעגסיוא טָאה סולפנייא ןקרַאטש ןטשרע םעד .ןסולפנייא

 דיי רעד --- ,עלוש רעגַאַאה רעד ןוכ דעייטשרַאפ רעד םיא ףיוא

 עביל טימ לופ זיא סָאװ ,ײרעלָאמ ןייו בילוצ ,סלעַארזיא ףסוי

 ןוא טעמוא טימ ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ ןוא עמערָא יד וצ

 ַא טַאהעג םיא ףיוא ךיוא טָאה תיביט עבלעז יד בילוצ .תוטשּפ
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 סָאװ ,יעלימ ,רעלַאמ רעשיזיוצנַארפ רעד גנוקריוו עקרַאטש

 -עיױּפ סָאד טרעדלישעג םזיריל ןכעלכיילגראפמוא ןַא טימ טָאה

 .ןבעל-םיר

 יו ,רעוװש ןוא לקנוט ןענעז גָאג-ןַאװ ןופ קרעװ עטשרע יד

 ןענַאטשרַאפ טָאה רע עכלעוו ,יד ןופ עצַארּפ יד ןוא ןבעל סָאד

 -ָאדיד --- ?לפָאטרַאק,, עיורג ,ערעטצניפ ענייז .טַאהעג ביל ןוא

 -עגסיוא ,עּפמעט ענייז ; שטנעמ ןעמערָא ןופ זייּפש עיירט עקיז

 ןעמוטש ַא ךיז ןיא ןגָארט סָאװ ,"סרעסע-לּפָאטרַאק,, עטרעגנוה

  -לױכעבענרַאפ יירד ענייז : טלָאװער ןלַאיצָאס ןקיניזטסוװַאבמוא

 ןעמַאזוצ ןענעז "ךיש,, עטעשטומעגסייוא ןוא עטיירדעגסיוא ,עק

 -סיירטפיוא ןַא -- ,רעדליב ענייז ערעדנַא ייר רעצנַאג ַא טימ

 .טיוג רעכעלשטנעמ דעד ןופ יירשעג רעקידנעל

 -רעד רע ווו ,זירַאּפ ןיא גָאג-ןַאװ ךיז טצעזַאב 1886 רָאי ןיא

 יז ייב ףיוא טמענ רע ."ןטסינָאיסערּפמיא,, יד וצ ךיז טרעטנענ

 :רעדליב ענייז ןיא טלעפעג ןַאד זיב ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עיינ

  -ןעלּפ, םעד ןופ ערעפסָאמטַא עקידנרירביװ יד ןוא טכיל סָאד

 רעבָא טּפעש טסייג רעקידנכוז-קיביײא ,רעקיאורמוא ןייז ."רע

 -ץרפמיא יד ןופ ןטייקכעלגעמ עשיטסַאלּפ עלַא סיוא ןכיגניא

 -ָאמ רעשינַאּפַאי רעד ןיא טבילרַאפ ןַאד טרעוו רע .ןטסינָאיס

 ,זירַאּפ ןיא טיײרּפשרַאפ קרַאטש טייצ רענעי וצ זיא סָאװ ,יירעל

 יד ,ןלעמעג עשינָאּפַאי יד ןופ ליטס רעטושּפ רעסיורג רעד

 -ןַאװ ייב טקעוורעד ,םורא יז טלקיוו סָאװ ,עיזעָאּפ עשיטָאזקע

 ןשירעלטסניק םעיינ ַא ךָאנ גנַאלרַאפ ַא ,טפַאשקנעב עיינ ַא ןגָאג

 ,ןז רעקידנעילג רעד וצ ,טנעירָא םֹוצ םיא טיצ סע .קורדסיוא

 ןיק טשינ טָאה רע יװ ,ױזַא ןברַאפ עסייה עקרַאטש יד וצ

 ןייק געוו ןיא ךיז רע טזָאל ,ןַאּפַאי !ייק ןרָאפ וצ ןטייקכעלגעמ

 לטימ םעד ןופ ןגערב יד ףיוא ,סנאווארּפ ןייק ,ךיירקנַארפ-םורד

 .לרַא טָאטש רעד ןיא (1888 ןיא) ךיז טצעזַאב ןוא םי ןשידנעל

 םעד ןופ ןסירעגטימ ןוא טרוכישרַאפ ָאד טרעוו גָאג-ןַאװ

 טרעוו רע ,טניװ-?לַארטסימ,, ןשילַאסנַאװָארּפ ןדליוו ןוא ןסייה

 רע .ןענַײלּפ עקידתובחר ,עכעלדנעמוא יד ךרוד ןעגנולשרַאפ

 עיולב-ףיט יד ,"טכַאנ, עכעלרעדנווו, עטמירַאב ןַייז ָאד טלָאמ

 .רעסַאװ ןיא ּפָא ךיז ןעלגיּפש סָאװ ,ןרעטש עקידנטכיול יד טימ
 -סכעה רעד וצ זיב ןברַאפ-טנעירָא עקרַאטש יד טריטלַאזקע רע

 ,לודנעּפ ןוא יילב טימ טשינ טנכייצ רע .טייקוויסנעטניא רעט

 עלַאקיטרעװ ךרוד ,סייוו ףיוא ץרַאװש ,ןזָארג-רער טימ רָאנ

 רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ ,סעיגיל עניילק עלַאטנָאזירָאה ןוא

 .טפַארק ןוא טייקפרַאש

 ןַאװ ייב ןזיײװַאב וצ ןָא ךיז ןביוה רעבָא טייצ רעבלעזרעד ןיא

 קיניײװ טינ זיא סָאװ, גנולסיירטעצ רעקיטסייג ןופ םינמיס ןגָאג

 0, נו 68 4255. 262 עי א 6525 4,464



 -גייא ןוא ; טיֹונ ןוא טײקמערָא ןייז ךרוד ןרָאװעג טכַאזרוארַאֿפ

 -ריזַאר ַא טימ ךיז רע טפרַאװ ,לַאפנָא-ןוורענ ןדליוו ַא תעב לָאמ

 רעלָאמ ןשיזיוצנַארפ ןטמירַאב םעד ,דניירפ ןייז ףיוא רעסעמ

 גָאג-ןַאװ ךיז טדיינש -- טפיולטנַא רעטצעל רעד ןעוו ןוא ןעגָאג

 ןופ עקַאטַא-תעגושמ עטשדע יד זיא סָאד .רעיוא ןגייא ןייז ּפָא

 .ןואג ןקנַארק ןכעלקילגמוא םעד

 ןיילַא רע טערט ,ןכורבסיוא עקידרעטייוו רַאפ ארומ בילוצ

 ןיא) ימער-ןעס ןיא עקנַארק קיטסייג ןופ ליזַא םעד ןיא ןיירַא
 ,רעשימרוטש ןוא רעדליוו ץלַא ןַאד טרעוו טסנוק ןייז 0

 גנולפייווצרַאפ ןוא ורמוא ןייז .והבו-והות רעטלַארוא רעד יוװ

 ךרוד ןסירעצ טרעוװ רע ,ָאּפמעט ןקידלַאװעג ַא טימ ןסקַאװ

 ןייק ןעניפעג טשינ ןעק ןוא ןטקילפנָאק עכעלרעניא עשיגארט

 זיולב ,ּפָא םיא ןופ ךיז טגָאז החּפשמ ןייז ,םיא ןזָאלרַאפ עלַא .ור

 ןייז זיא סָאד ,טיוט ןזיב יירט םיא טביילב ןזעוו ךעלשטנעמ ןייא

 טשינ רעבָא ,טגיזַאב זיא גָאג-ןַאװ .ָאעט רעדורב רעטבילעג

 סע. : ןַאד רע טביירש ,רעדורב ןייז וצ ווירב ַא ןיא .ןכָארבעצ

 -ַאב .ַא ןייז וצ רעסעב זיא סע ןעוו ,ןעגנוגנידַאב ןַארַאפ ןענעז

 ,סואעטעמָארּפ ןייז וצ רעסעב זיא סע .רעגיז ַא רעדייַא ,רעטגיז

 ?,רעטיּפוי יו

 לטעטש םעד ןיא גָאג-ןַאװ טקידנערוַאפ געוו-רעריטרַאמ ןייז

 .טקנוּפ ןטסכעה םוצ זיב טייגרעד ןיזנַאװ ןייז .זַאוא ריס רעװָא

 ,יוזאיוו קקידנסיוו-טשינ ,טלעוו יד ןזיילסיוא טלָאװעג טָאה רע

 ילוי ןט-29 םעד .טסַאל רערעווש רעד רעטנוא ןלאפעג זיא ןוא

 .דרָאמטסבלעז ןואג רעכעלקילגמוא רעד טייגַאב 0

 טָאה רע .קרעוו 600 ךרע ןַא טזָאלעגרעביא טָאה גָאג-ןַאװ

 -עג זיא טסנוק ןייז ,יײרעלַאמ רעד ןיא עלוש ןייק ןפַאשעג טשינ

 גיירא ךיז ידכ ,ןַאטנָאּפס ןוא וויטקעיבוס וצ ,ךעלנעזרעּפ וצ ןעוו

 -יטפנוקוצ רַאפ ערעל ַא ןייז ןלָאז סָאװ ,ןעמרָאפ יד ןיא ןסַאּפוצ

 .תורוד עק

 -וקָאד רעקיבייא סלַא רעבָא טביילברַאפ קרעװ סגָאגןַאװ

 טָאװ ,דיחי ןשינואג ַא ןופ עמַארד רעכעלשטנעמ רעד ןופ טנעמ

 -רק ַא ןלאפעג זיא ןוא גנוביוהרעד ןוא תמא ךָאנ טצכעלעג טָאה

 יטייקיטכערעגמוא רעכעלטּפַאשלעזעג רעד ןופ ןב
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 ןיוועלש .ב

 ןאגאק ענוואלכ
 ןיא ,קסניפ ייב ,קָאדָארָאהךאשזאק ןיא ןרױבעג

 ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,ןרעטלע עמערָא יב ,0

 ןייז יב ירעטסוש טעברַאעג .הבישי רעקסירב ןיא

 רעד ןיא ךיז ןסָאלשעגנָא 1919 ןיא .רעטָאפ

 .םוקינכעט רענליוו ןיא טנרעלעג .ײמרַא רעטױר

 ןיא טרעקרַאפ .עשרַאוו ןייק ןעמוקעג 1929 םורַא

 -ילעטניא -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןזיירק יד

 ןפ רעדנירג יה  ןופ רענַײא -- 1930 ןיא .ץנעג

 ןזָאלעג .ןליופ ןיא עּפורג-רעביירש רעקניל רעד

 -ַאס, גירק-רעגריב ןופ ןַאמָאר ַא טפירקסונַאמ ןיא

 עמַארד  ַא ,"רוטכָאד ןַאּפ, גנולייצרעד ַא ,"ןָאגָאמ

 ,1934 ןיא טכעלטנפערַאפ ,"קיירטש רעשיליופ,

 -רעד ערעסערג ַא יקסווָאקַאר קרַאמ גַאלרַאפ ןיא

 ןשק ןעמוקעג 1937 ןיא .ךייט ןפיא; גנקיצ

 ןיא ..עיויטיפ ןיא טרינרעטניא 1941 ןיא .זירַאפ

 .תועידי םוש ןייק .טריטרָאפעד 2

 םזילאצר ורענאיצּולאווער ןּופ רעכוז רעד

 -רַאפ םעד ,רעקיאַאזָארּפ ןפייר םעד ,ןַאגַאק ענוואלכ ןגעוו

 ןיא ןעמ טָאה ,םזילַאער ןשירַאטעלָארּפ ןופ רעכוז םענעסיב

 גנַאלנרָאי ךיז טָאה רע .טסוװװעג ןטסקיניײװמַא זירַאּפ ןשידיי

 רעשיליױוּפ רעד ןופ רַאמשָאק םענופ ןעײרּפַאב טנעקעג טשינ

 רעקירעיורט רעד ןופ ,תוסיפת עשיליוּפ יד ןופ ,ײצילָאּפ

 רָאנ ןענורטנַא זיא רע רעכלעוו ןופ ,טייקכעלקריוו רעשילוּפ

 -מוא רעדיוװ דלַאב ןוא םעטָא םעד לסיבַא ָאד ןּפַאכוצּפָא ידכ

 .ןיהַא ךיז ןרעקוצ
 םָארטש-עיצַארגימע ןלַאגעלמוא ןטימ רע זיא 1936 םורַא

 -יא ןיא ץעגרע ךיז טקעטשרַאפ ,זירַאּפ ןייק ןלַאפעגנײרַא

 ,ליוולעב ןכיוה ןפיוא ןשזַאסַאּפ עקיצומש ,עדנילב יד ןופ םענ

 ,שיורעג םענופ טײזַאניא ,טרעדנוזעגּפָא ןצנַאגניא טבעלעג

 רע .ןזיועג טשינ ךיז ץעגרעניא טעמכ ןוא ןײלַא ךיז-רַאפ

 ַא ןופ ליפעג ןטימ ןבעל וצ טרעהעגפיוא טשינ ָאד טָאה

 טעשזדנַאלבעגמוא ץלַא ךָאנ טָאה טימעג ןייז ,,ןטגלָאפרַאפ
 עטקַאּפעגרעביא יד ןיא ,סַאג עקישזד רעקידלמוט רעד ףיוא
 וו ,תוריד עוויטַאריּפסנָאק יד ןיא ,וָאנַארומ ןפיוא סעּפיינק

 : ןעגנוציז עלַאגעלמוא יד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענעז סע

 עקיטָאלב יד ןופ סעיזיוו יד טימ טבעלעג ָאד ךָאנ טָאה רע

 ןופ רעדלעװ עטקנעװשעגרעטנוא ,עקידלּפענ ןוא ןעניילפ
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 ךָאנ טָאה רע .עיסעלָאּפ רעד ןיא םייה רענעפרָאװּרַאפ ןייז

 -רעטיילעג רעד טָא ןופ הקיני עקיטסייג ןייז ןגיוצעג ץלַא

 סָאװ ,ןטנעגילעטניא-רעטעברַא ןוא רעביירש ןופ הביבס רעט

 -ָאװער םעד םורַא ןריּפורג ןעמונעג 1930 םורַא ךיז טָאה

 ."ענובירט עשירַארעטיל יד, לַאנרושז-שדוח ןרענָאיצול

 ליפ טימ ךיז ןפורעגּפָא ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה ןעמ

 -יל עגנוי יד רעביא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טײקמערַאװ

 'סע : ןלױּפ ןקידהמחלמ-רַאפ ןיא ןעגנומערטש עשירַארעט

 -גני, עּפורג יד  ןרָאװעג טצַאשעגּפָא טכער טימ זיא

 רעד ןיא ןבױהעגסױרַא קפס םוש ןָא טָאה עכלעוו ,"ענליוו

 עכלעזַא ,ןטנַאלַאט עקידנטיידַאב ליפ רוטַארעטיל רעשידיי

 ןוא רעװעקצוס .א ,רעלגָאװ .א ,עדארג םייח יו ,לשמל

 רעדָא קיניזטסוװַאב ,ןרָאװעג טכַאמעג רעבָא זיא'ס .ערעדנַא

 עכעלצנעג סָאד יװ ,זיולב רעקיטכיוו ַאזַא ,קיניזטסווװַאבמוא

 רעד םורַא רעביירש עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ ןעזרַאפ

 ןעװעג שיטקַאפ ךָאד ןענעז ייז : "ענובירט רעשירַארעטיל,,

 ךיז ןריטלָאװער וצ טגַאװעג ןבָאה סָאװ ,עטְשרע עמַאס יד

 -יל רעשידיי רעד ןיא ןעמרָאפ עטבעלעגּפָא ,עטלַא יד ןגעק

 םעד ןעלגיּפשוצּפָא ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה ייז ,רוטארעט

  םעד ,רעפמעק םעד ,דיי םעד ,"טייצ רעזדנוא ןופ דלעה,
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 עשיגַארט עצנַאג יד טָא ןטריסַאלקעד םעד .,ןזָאלסטעברַא

 -הסיפת ערעטצניפ יד ןשיוצ טקנַאצעגסיױוא טָאה סָאװ ,טנגוז

 ןוא ןבהעגסױרַא ןבָאה ייז ; םזישַאפ ןשיליוּפ ןופ טנעוו

 ןיא ןביילב ןלעװ סָאװ ,ןטנַאלַאט עשירעביירש ןגיוצרעד

 .רוטַארעטיל רעזדנוא

 םענעי ןופ עקידעבעל יד ןשיוװצ ןבילברַאפ ןענעז קיניײװ

 עפיט ךיז ךָאנ ןזָאלעגרעביא טָאה סָאװ ,רוד ןוויסלוּפמיא

 -ידיי רעד ןיא ןפַאש ןרענָאצולָאװער ,ןגנוי םעניא ןרוּפש

 יו רעבָא .ןלױּפ ןקידהמחלמ-רַאפ ןופ רוטַארעטיל רעש

 טַײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענעז סָאװ ,ענעבילבעג-ןבעל עקינייא

 -כיוו םוטעמוא טנייה ךיוא ןעמענרַאפ ,טלעוו ןקע עלַא ןיא

 רָאפ ןצעז ןוא ןבעל-רוטלוק ןשידיי םעניא סעיציזָאּפ עקיט

 -סיורָאפ טָאה סָאװ ,לפייה םעניילק םענעי ןופ סעיצידַארט יד

 טשינ ךיז ןבָאה יז .סמערוטש עקידנעמוקנָא יד טליפעג

 עבלעזיד ןבילברַאפ ןוא ןעוװעג ןענעז יז ,ןבעגעגרעטנוא

 ,טגיזעג טָאה עזעט רעייז לייוו ,םינשקע ערעטיב

 -רוטַארעטיל רעד ,קרַאמ .ב : ןרעהעג עקיזָאד יד וצ
 סָאװ ,טסיצילבוּפ רעד ,רעריפ רעשיטילָאּפ רעד ,רעקיטירק

 רעד ."ןבעל עיינ סָאד,, רעשזדָאל ןופ רָאטקַאדער טנייה זיא

 -יטנַא ןופ דילגטימ זיא סָאװ ,דרַאפס .- .א טסירטעלעב

 -ער רעלעטבוס רעד : עװקסָאמ ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפ

 לארשי רעטכיד יד ,רעלעה םניב רעקיריל רערענָאיצולאװ

 רעלָאמ יד ,שטיװָאסָאנַאי .י ,סײהּפַאנק .א .מ ,ףרָאדנעשַא

 עלַא -- טפנַאה םייח ,ןַאמרעטוג םהרבא רעקיטסַאלּפ ןוא

 -ילברַאפ יד ןופ .דנַאלסור-טעיוװָאס ןיא ךיז טעװעטַארעג

 ןקידנעמוקפיוא ,םעיינ ןיא רעטייו ןטעברַא סָאװ ,ענעב

 ןופ רָאטקַאדער-ףעש ,יקסרימ .מ -- ןליוּפ ןיא ןבעל ןשידיי

 ןמחנ טסילעווָאנ רענייפ רעד ןוא "ןבעל עיינ סָאד,, רעשזדָאל

 יד ןופ עטעװעטַארעגּפָא ענעטלעז יד וצ רעהעג סָאװ ,ץילב

 טניפעג סָאװ ,רענגרעב ץרעה טסינַאמָאר רעד .לגענ עשטייד

 סיױרַא טיג רע ווװ ,ןרובלעמ ,עילַארטסיױא ןיא 1928 טייז ךיז

 בײל טימ ןוטעגניײרַא זיא ,ןלַאנרושז טריטקַאדער ,רעכיב

 וצ .טעברַא-רוטלוק רעשידיי רעקיטרָאד רעד ןיא ןבעל ןוא

 -יוא טרעהעג עּפורג רעד ןופ ךעלטשער עטעװעטַארעגּפָא יד

 יבענָאמ ענייז טימ טָאה סָאװ ,ןייטשלוש השמ רעטכיד רעד

 ןקילײה םעד ןדנוצעגנָא רעדיל ערענָאיצולָאװער עקיד

 : -המחלמ'-רַאפ ןיא טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ייב םַאלפ

 וצ טרעהעג תורוש יד ןופ רעביירש רעד ךיוא .ןלוּפ ןקיד
 .עּפורג רעקיזָאדרעד ןופ ךעלטשער יד

 ןרָאװעג ןטינשרַאפ קיבײא ףיוא ןענעז סָאװ ,יד ןשיוװצ

 רעד ,סיל ןמלק רעטכיד רעד : ןענעז ,ןברוח ןסיורג םעניא

 רעד ,"ןכַאילש רענילָאװ,, יד ןופ רעגניזַאב רעקיצרַאה-טיירב

 יד ,ןייטשנעוװעל .י רעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא רעצעזרעביא

 ,ןַאמלװו .ש ,רעכַאמצימ דוד ,ףאט .ל .א רעביירש-צזָארּפ

 -רעד שיטילָאּפ ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא טריבלע .ז

 .עּפורג יד ןגיוצ

 *קעװַא קפס םוׂש ןָא ןטלָאװ סָאװ ,עטסקידנטײדַאב יד וצ
 -עטיל רעשידיי רעד ןיא םתוח ןרעדנוזַאב רעייז טגיילעג

 ענױַאלכ רעביירש-עזָארּפ רעקיטפערק רעד רעהעג ,רוטַאר

 -טנפערַאפ ןענעז ןלעװָאנ ענייז ןופ עקינייװ זיולב .ןַאגַאק

 -ךוב ןיא גנולייצרעד ערעסערג ןייא זיולב ,ןרָאװעג טכעל

 קרַאמ גַאלרַאפ ,"ךייט ןפיוא,,) .םיא ןופ ןבילברַאפ זיא םרָאפ

 ןַא ןרעדָאפ קרעװ עקיזָאדיד .(1935 ,עשרַאװ ,יקסווָאקַאר

 -רַאפ ענייז ןופ עקינייא ךיוא יװ ,זילַאנַא ןשיטירק ןטסנרע

 ןשיליוּפ ןגעװ עמַארד ַא ייז ןשיװצ ,םיבתכ ענעבילב

 -רַא יד ןיא טיהעגפיוא קיטלעפגרָאז ןענעז סָאװ ,קיירטש

 ןיא ןָאינוא; םייב רעטנעצ-עיצַאטנעמוקָאד ןופ ןוויכ

 ,זירַאּפ

 יד ךיז ןבָאה ,קילעפוצ ץנַאג ,קילעפוצ זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ
 טָאה רע  .זירַאּפ ןיא טציירקעג ןַאגַאק ענװַאלכ ןופ ןגעוו

 ,עילימ ַא טימ ךיז טּפַאזעגנָא לָאמניײא סָאװ ,יד וצ טרעהעג

 טעװ יז ןוא ךיז טימ ןגָארט ןבעל עצנַאג סָאד יז רע טעװ

 רָאנ םיא לָאז ןקעטש-רעדנַאװ רעד ווו ,םוטעמוא ןייגכָאנ םיא
 טעטש עקידלמוט ,עסיורג יד ןיא זיא רע .ןריפרַאפ טשינ

 רעסעילָאּפ ענעפרָאװרַאפ יד ןופ ?קַאדושט,, רעד ןבילברַאפ
 -סקלָאפ ,ןטנוזעג ןקיטרָאד ןופ טירָאלָאק ןטימ לופ ,תומוקמ

 -דלעפ ,רעלדנעהדרעפ ,סעקינבושי יד ןופ שידיי ןכעלמיט

 רעטניה ןופ .ןטנעגילעטניא עקידלטעטשניילק ןוא סרעש

 ןפַאש ןצנַאג ןייז ןיא ןברַאפ ענעפרָאװעגנָא-טכידעג יד

 יד ןופ ןטפַאשדנַאל רעסעילָאּפ עקיטעמוא יד סױרַא ןטכייל

 -רלעוו-עכעילא עטקנעװשעגרעטנוא ןוא ןלָאט עטציילפרַאֿפ

 טנגעג רעד ןיא ךיז ןעמ טרָאפ דירי ןקידלטעטש םוצ .ךעל

 -סייו םעד טנייפ יז ןבָאה עלַא ןוא ךעלפיש ןיא ףיונוצ

 ,?לּפענק, ןטימ טנַאיצילָאּפ םעד ,טנַאּפוקָא םעד ,קַאילָאּפ

 -טַאּפ רַאפ ,ָאד טָאה סָאװ ,ןליוּפ-סיורג ןופ *קינדַאסָא, םעד

 ןיא ןיקסדוסליּפ ןופ ןענָאיגעל יד ןיא ןטסנידרַאפ עשיטָאיר

 זיא ןוא םיקלח-דרע עטסעב יד טלייטעגוצ ןעמוקַאב ,9

 -עג רעטיב טרָאד ןבָאה ןקַאילָאּפ יד .ןרעייטש ןופ טײרּפַאב

 -סיורג,, ַא רַאפ ײמרַא רעטיור רעסעוװרָאב רעד ןגעק טפמעק

 רעסייוו רעד ןעװעג זיא רעטעדניברַאפ רעייז ןוא ,"ןליוּפ

 ךיו רעטניה ןזָאלעגקעװַא טָאה סָאװ ,שטיוװָאכַאלַאב ןַאמַאטַא

 ,טולב ןיא ןוא רעייפ ןיא ךעלטעטש עשייזיי

 יד ןוא ןדיי יד ,ייז סע טקנערק ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 -ָאּפ רעד סָאװ ,ןירַא פיר רעטעביז רעד ןיא זיב ,םירעיוּפ

 ַא טלעטשעגקעװַא רעדלעוו יד רעטניה ץעגרע ָאד טָאה קַאיל

 טניירפ ,םיבורק ליפיוזַא .ןטעיוװָאס יד ןופ דנַאל ןגעק טנַאװ

 טירט ַא ,"טייז רענעי ףיוא , ןבילברַאפ ןענעז עטנעָאנ ןוא

 ןעמוק ,ןעז ךיז ןרָאפ וצ ךעלגעממוא זיא סע ןוא ןענַאדנופ

 ןעייגרעד ןסורג .טסַאגוצ ,החמש ַא ףיוא ןרעדנַא םוצ רענייא

 םירעױּפ יד טָאה ןעמ -- עטוג ןוא עכעליירפ טרָאד ןופ

 -רַא ןדיי ,רעטיג עשיצירּפ עסיורג יד ןופ חרע יד טלייטעצ

 טרָאפ טנגוי יד ,ןזָאכלָאק יד ןיא ,ןקירבַאפ יד ןיא ןטעב

 .טעטש עסיורג יד ןיא ןרידוטש
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 רעסעילָאּפ ןטימ דיי םעד טרעדירברַאפ זָאכיסּפ רעד טָא

 עשיטָאטש יד ןופ קירוצ ךיז ןרעק סָאװ; עגנוי יד ,רעיוּפ

 רעמ ןענעק ,טײקשיטַאבעלַאב רעמערָא רעד וצ תוסיפת

 -נעל עשינַאקירעמַא-דיז עטייוו יד ןיא ןפיול ,ןציזנייא טשינ

 .ץענערג רעד ךרוד ןּכױל ,רעד

 ,ןַאגַאק ענװַאלכ ןגני םעד טימ ןעשעג ךיוא זיא סָאד

 דענעי, ןופ רוטַארעטיל רעד טימ טנעיײלעגנָא ךיז טָאה סָאװ

 רע טוװרּפ ןרָאי רעקיצנַאװצ ןוא עכעלטע יד ןיא .?טייז

 ןעמ רעבָא ,דנַאלסור ןייק ץענערג יד ןעלגומשרעבירַא ךיז

 םישדח עכעלטע ענייש ןציזּפָא ךָאנ זומ רע ןוא םיא טּפַאכ

 .הסיפת ןיא

 טָאה סנַאסענער-רוטלוק רעשידיי ,רעקידהמחלמ-ךָאנ רעד

 ,עטיל ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעביא טלָאמעד ךיז

 ןרעדנוזַאב ַא טימ ץזָאלעיּפָארַא ןילָאװ ןּוא דנַאלסור-סייוו

 ןסולפנייא-רוטלוק עדמערפ ןופ טיײזַאניא .ןערב ןקידתובהלתה

 -סקלָאפ עקיטפַאז סָאד טָאה ,ןשימוצ עטעיײדרַאפ-טכעלש ןוא

 -ַאג ןוא ןליוּפ-סיורג ןיא יװ רעפיט ליפ טלצרָאװעג ןושל

 טימ ,ךעלטנגייא ,זיא סָאװ ,ץניװָארּפ ַא ןעוועג זיא'ס .עיציל

 -גדיי ןשיסור ,ןסיורג םענופ ןרָאװעג ןסירעגקעװַא טלַאװעג

 טימ טָאה סָאװ ,טנגוי יד טָא ןעז וצ טפרַאדַאב טָאה ןעמ .םוט

 ןעמ : סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיי טיובעג שפנ תריסמ

 -לַאב יד ,ןדיי עטסָארּפ יד טָא ןענעק וצ טפרַאדַאב ייז טָאה

 -ךַאד ןוא סרעסָאלש יד ,סרעלָאטס יד .סרעלומ יד ,סעכָאלעמ

 טלעטשעגפיוא טנעה ענעגייא יד טימ ןבָאה סָאװ ,סרעקעד

 -ָארּפ ַא ןופ ,לוש-סקלָאפ רעכעלטלעוו-שידיי ַא ןופ ןינב םעד

 טימ טייצ רעיירפ רעד ןיא ןבָאה ןוא ןיירַאפ ןלענָאיסעּפ

 סָאד .ץרּפ לטעלב ַא ןענרעל ךיז טצעזעגעװַא דובכה-תארי

 .טייקשידיי ןופ ןיז רעיינ רעד ייז ייב ןעוועג זיא

 יד טָאה ,טייקשידיי רעמָאקלופ רעד טָא ךָאנ טקנעברַאפ

 ,ענליוו ןייק ןגיוצעג ,ןיירַא תובישי יד ןיא לָאמַא יװ .טנגוי

 -עגפיוא ןעוועג ןענעז טרָאד .עטיל רעד ןופ םילשורי םוצ

 -ילַאװק ןופ ,טפַאשנסיװ ןוא הרות ןופ ןטלעצעג יד ןגָאלש

 ןַא ןעוועג זיא'ס .גנודליב רעכעלטלעוו ןוא הכאלמ רעטריציפ

 -נָא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןקילָאמַא ןיא יו םָארטש רעכעלנע

 ןיא סע ןגָארט ךָאנרעד ןייג ןֹוא ןסיװ טימ ךיז ןּפעשוצ

 עשידיי יד .,רַאנימעס-רערעל רעשידיי רעד .ןיײרַא קלָאפ

 ןענעז ,םוקינכעט רעד ,לוש עלעניַאסעּפָארּפ יד ןוא סעיזַאנמיג

 סָאװ .ךיז וצ טקָאלעג ןבָאה ןוא ייז רַאפ ןּכָא ןענַאטשעג

 יד ףיוא ןעגנולקעג טלָאמעד טָאה'ס שידיי רענייפ ַארַאפ

 קַאמשעג ןבָאה ייז ,תמא .ענליוו ןיא ןסַאג-ריצַאּפש עקיטנוװָא

 -עבָא ,ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי עשידיי יד ,טרעגנוהעגרעטנוא

 ןגעק ןבָאה טנעקעג טרָאד סע טָאה גנוטיײדַאב ַארַאּפ סָאװ

 ןופ טגנערבעגנעמַאזוצ ייז ןבָאה סָאװ ,ןלַאעדיא עסיורג יד

 ,דנַאלסור-סיוו ,עטיל ןופ ךעלעקניוו ענעפרָאװרַאפ עלַא

 ) ? ןילָאװ ןוא עיסעלַאּפ

 ענליו ןיא טנגוי רעשיטסילַאעדיא רעקיזָאדרעד ןשיוװצ
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 עטרַאק-דילגטימ סנַאגַאק ענווַאלכ

 ןירַאפ-טַארעטיל רעוועשרַאװ ןופ

 עגװַאלכ רעגנוי רעד טײרדעגמורַא ןרָאי ענעי ןיא ךיז טגאה

 ,סַאג-רעזעלג רעד ףיוא ץעגרע רע טָאה טקיטכענעג .ןַאגַאק

 -לרוג ַאזַא ךָאנ טימ טייװצעבלַאז ,הנמלא ןַא ענעדיי ַא יב

 ,רעקיסקווולטימ ַא ןעוועג זיא רע .לטעב לָאמש ַא ףיוא רבה

 -וא רענעגָארטענּפָא ןַא ןיא ,ךעלעזיירק ּפָאק ןדליוו ַא טימ

 ענסנעּפ עטשטעווקעגנייא טימ ,םוקינכעט ןשידיי ןופ םרָאפינ

 ןלומרָאפ עשיטַאמעטַאמ יד טרזחעג טָאה רע .זָאנ רעד ףיוא

 ןופ גנוזייל רעד רעביא טריטוקסיד סייה ןטנוװָא יד ןיא ןוא

 ןיא עגַארפ-רַארגַא רעד ןופ ןוא עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד

 ןוא ,ךעלדיל עשיסור ךס ַא טנעקעג טָאה רע .דנַאברַאפנטַאר

 רע ןטעב וצ טכרַאדַאב ךס ןייק טשינ םיא' ייב טָאה ןעמ

 לסַאב שירעיוּפ ,קידנעגנילק ןייז ףיוא ןזָאלרעדנַאנופ ךיז לָאז

 רעד ייב ןטרָאג-רעטסיולק ןיא ןריצַאּפש עקיטנװָא יד ףיוא

 רקיע רעד .לרעמיצ ןעגנודעגּפָא ןַא ןיא רעדָא ,עלַארדעטַאק

 ַא פנָארב לסיבַא ןסקַאװעגסיױא זיא שיט ןפיוא ןעוו ,ךָאנ

 ַא ןוא ?ןרידנומ, יד ןיא לּפָאטרַאק רעלעט רעקידערַאט

 ןענעז ןפערטנעמַאזוצ עקיזָאדיד .גנירעה רעשיווטיל ,רערַאד

 ,ןטנװָא עקידתבש ןוא עקידקיטיירפ יד ןיא ןעמוקעגראפ

 ןוא סעקטסיזַאנמיג ,ךעלדיימ עכעלטע ייב ,יירפ זיא'מ ןעוו

 ַא ןיא ןעמַאזוצ עלַא טניווועג ןבָאה סָאװ ,סעקטסירַאנימעס

 .סַאג ענלאוואז רעד ףיוא לרעמיצ ןיילק

 -נוא טייהרעליטש ךעלסיבוצ טלָאמעד ןיוש טָאה רע

 טימעג ןייז ףיוא .ןזיועג טשינ םענייק רעבָא ,ןבירשעגרעט

 ערעייז ןיא ןעילפנָא סָאד ,1920 רָאי סָאד טקירדעג טָאה

 -ַאװַאק רעשינָאידוב רעטיור רעד ןופ תומוקמ עקיטָאלב

 ןוא ןקַאילָאּפ-סייוו יד טימ ןטכַאלש עקיטולב ערעייז ,עירעל

 עקנַאיטרַאּפ עשירעיוּפ יד ,סעדנַאב עשיוװָאכַאלַאב יד טימ

 גיוצעגקירוצ ךיז טָאה סָאװ ,טנגוי עשידיי עקימַאלּפ יד ןוא

 -נַארפ ןופ ךורבכרוד ןכָאנ סעקיװעשלָאב יד טימ ןעמַאזוצ

 ןופ לייט רעסיורג ַא .עשרַאװ ייב ןאגיעוו לַארענעג ןשיזיוצ

 ןרָאװעג ןסָאשעצ ךָאנרעד זיא טנגוי רעשידיי רעקיזָאדרעד



 ןיא טנַאװ-רעטסיולק רעטמירַאב רעד ייב ןקַאילָאּפ יד ךרוד

 .קסניּפ

 ןצעזוצרָאפ ןגָאמ ןקידייל ַא טימ ןעוועג טכייל טשינ זיא'ס

 -רָאפ ןענעז רָאי עבלַאה סעדעי .םוקינכעט ןיא ןענרעל סָאד

 ןרעפטנע וצ טפרַאדַאב טָאה ןעמ ןוא סנעמַאזקע ןעמוקעג

 .ןרָאטַאנימַאזקע עגנערטש יד ןופ ןגַארפ עטלעטשעג יד ףיוא

 זיב ךָאנ ךיז טָאה עכָאּפע רענעי ןופ טניירפ ענייז ןשיווצ

 ןפיוא עידָארַאּפ עכעליירפ ַא סנייז ןטלַאהעגפיוא טנייה

 ןופ קירעיורט טלייצרעד סָאװ ,דיל-רעליש ןשיסור ןטמירַאב

 ךיז ןענעגעזעגּפָא ןגעוו ןוא סנעמַאזקע ענעלַאפעגכרוד יד

 : דרָאמטסבלעז ןייגַאב ןרַאפ עטסטנעָאנ עלַא טימ

 ,גָאט רעד זיא סָאד

 סיוא טשינ טדיימ סָאװ

 טַאי ןדעי ַא

 .רָאי ןיא לָאמ ייווצ

 -עג ןַאגַאק ענוװָאלכ טָאה ,שינעּפַאלקצרַאה טימ ,קידוועמעש

 השמ רעטכיד םוצ ןטּפירקסונַאמ עטשרע ענייז טגנערב

 ןיורק יד ענליוו ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא רעכלעוו ,קַאבלוק

 עטסבילַאב יד ןופ רעניײא ,ץנעגלעטניא רעשידיי רעד ןופ

 ייס ןוא רַאנימעס ןיא ייס עטכישעג ןוא רוטַארעטיל ןופ רערעל

 ןסייהעג ןוא טקיטומרעד םיא טָאה קַאבלוק .סעיזַאנמיג יד ןיא

 .ןענרעל ךס ַא ,ןענרעל -- רעבָא רקיע רעד ,ןביירש רעטייוו

 ןענרעל ,ךיז רעביא ןטעברַא וצ טכַאמעגּפָא עקַאט טָאה רע

 ןענידרַאפ ,רעירַאטעלָארּפ ַא ןרעװ קיטייצכיילג ןוא ןרידוטש

 זיא רע .רעגניפ ןעצ ענעגייא יד טימ טיורב לקיטש סָאד

 טכעלש טשינרָאג טָאה ןוא ,עטַאט ןייז יו ,רעטסוש ַא ןרָאװעג

 ןיא ןענרעל עקידרעטייוו סָאד .ְךַאּפ ןקיזָאד םייב טעברַאעג

 ןוא ןסייררעביא טזומעג ,ךעלריטַאנ ,רע טָאה םוקינכעט

 ,ןיילק ןייז וצ טרעקעגמוא ןעירעפ-רעמוז יד ףיוא ךיז טָאה

 גנַאל .עיסעלָאּפ רענעפרָאװרַאפ רעד ןיא לטעטש קיטָאלב

 -סָאמטַא יד .ןביילברַאפ טנעקעג טשינ רעבָא טרָאד רע טָאה

 -ץענערג ןכעלרעפעג םעניא רָארעט ןשיאייצילָאּפ ןופ רעפ

 וװ ,עקזייה סנטַאט ןייז ןופ טגָאיעגסױרַא םיא טָאה טיבעג

 .ןסקַאװעגפיוא ןוא ןריובעג זיא רע

 ןיא רָאג ןלַאפעגניײרַא וצ רעטניוו וצ רע זיא עשרַאװ ןיא

 -עברַא ,רעוט עלענָאיסעּפָארּפ ,רעטעברַא : הביבס רעיינ ַא

 טקיטשעג עלַא ךיז ןבָאה סָאװ ,עלעוטלעלעטניא ,רעוט-רעט

 ןיא ןעװעג זיא'ס .טיײקיזָאלטכיזסיוא רעשימָאנָאקע רעד טימ

 טָאה דנַאל ןיא ןבעל עשיטילָאּפ סָאד ןעוו ,1929-30 ןרָאי יד

 גנוגעװַאב-רעטעברַא ערענָאיצולָאװער יד ,ןרעי וצ ןביוהעגנָא

 -ער עשיליוּפ יד ןוא ןסקַאװעגרעדנַאנופ קרַאטש ךיז זיא

 טשינ זיא ןוא חוכב טליפעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,עיצקַא

 ,סיזירק ןשימָאנָאקע ןקידנסקַאװ םעד ןזייל וצ ןעוועג ןפורַאב

 טייצ יד ןעוועג זיא סע .ףמַאק-רעוװּפָא ןלופ יא ןעוועג זיא

 ןוא ןעיירעסיש-ןסַאג ,סעיצַארטסנַאמעד .,ןקיײרטש-ןסַאמ ןופ

 ףיוא ןוא ווָאנַארומ ןשידיי ןפיוא .תוכיכת טטקַאּפעגרעביא

 טָא-טֶָא זַא רעביפ ןטימ טבעלעג ןעמ טָאװ עקישזד רעד

 .עיצולָאװער עלַאיצַאס יד טמוק ןגרָאמ

 ןַאגַאק ענוװָאלכ ייב ךיז ןבָאה רעפסָאמטַא ַאזַא ןיא טָא

 -וצרעביא ידכ .ענייז קרעװ עטשיע יד ופייר וצ ןביוהעגנָא

 ףענַאטשרַאפ רע טָאה ,טיצ רעד ןופ סלופמיא םעד ןבעג

 ןגעו ענעטערטעגסיוא יד ןיא ןיײגכָאנ דנילב טשינ ןעמ ןעק

 ןוא .ןלױּפ ןקיטלָאמעד ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 טָאה טייצ רענעי ןופ ןליוּפ ןיא רעביירש ?שידיי יד ןשיווצ

 טקעטשעג ךָאנ טָאה ןעמ .טנרָאפנופ רָאג ןטלַאהעג ךָאנ ןעמ

 רַאפ - ויטקעּפסרעּפ םוש ןָא ,1914 רַאפ ןיפ לטעטש םעניא

 םעניא ןעגנוריּפורגרעביא ןוא סעיצַאיצנערעפיד עלַאיצָאס יד

 דוד רעטסײמ-עזָארּפ רעשידיי רעסיורג רעד .ןבעל ןשידיי

 טלָאמעד טָאה ,ןלוּפ ןיא ךוזַאב ַא םצניײז ייב ,ןָאסלעגרעב

 -רעביא לָאמ ליפיוזַא ךָאנרעד זיא סָאי ,טרָאװ ַא ןפרָאװעג

 טָאה -- ןלױּפ ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד , : ןרָאװעג טרזח

 -עמ רענייפ : ַא רָאג ,רעגייז ַא וצ ןכילגעג זיא --- טגָאזעג רע

 -- סרעזייוו יד ןיטולחל רעבָא ןלעפ סע ןכלעוו ייב ,םוינַאכ

 ".זיא'ס טעּפש יװ טשינ טסייוו ןעמ

 -עג עלַא ןענעז סָאװ ,רעביירש עגנוי עפורג עניילק יד

 טָאה ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ שינעטכידעג רעד ןופ ןעמוק

 ןופ קיטַאמעלבָארּפ עצנַאג יד ןריפוצניירַא ןטסָאמרַאּפ ךיז

 .רוטַארעטיל רעד ןיא אפוג ןבעל ןשידיי ןופ ןוא טייצ רעד

 טימ ףמַאק ןרעטיב ַא רעייז ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא ייז זיא'ס

 ןפַאש רעייז ןיא ןבָאה סָאװ יד ,ןטעטסע עטקיטסענעגנייא יד

 ץלַא ךָאנ ךיז ןבָאה ןוא םיור ןוא טייצ רעסיוא טבעלעג

 "טסנק םשל טסנוק, ןופ סעירָאעט יד ןיא טרעמַאלקעג

 רַאפ ,"סעּפע םשל טסנוק, עזעט רעד ןופ רענגעק ענעסיברַאפ

 ןֹוא ?רוטַארעטיל עזעיצנעדנעט, : ןסייהעג ץלַא טָאה ייז

 ןרָאװעג ןפורעג ןענעז סע ."גנולעטשַאב ףיוא רוטַארעטיל ,

 -ָאלט ףיוא ,ןיײרַאפ-ןטַארעטיל ןופ לַאז ןיא ןטנוװָא-עיסוקסיד

 עשידיי יד .ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא ,13 עקצַאמ

 ןעמונעג טָאה ןוא ןרעהסיוא ןעמוקעג זיא טנגוי-רעטעברַא

 -עטיל יד, לַאנרושז רערעגָאמ ,רעניילק רעד .גנולעטש ריא

 ,רוזנעצ רעגנערטש רעד בילוצ טָאה סָאװ ,"ענובירט עשירַאר

 עיצקַאדער עצנַאג יד סָאװ ןוא ןעמענ יד ןשיוט טזומעג טכָא

 יד ןופ םענייא יב ענעשעק ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה ענייז

 עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןרָאװעג ךיג זיא ,ןרָאטקַאדער

 -עגמוא טָאה רענייז שזַאריט רעד ןוא ןליופ ןיא ןלַאנרושז

 -יל עקידנריטסיזקע-טלָאמעד-זיב עלַא ןגיטשעגרעביא טכיר

 עדעי ,דיל סעדעי ,לקיטרַא סעדעי .סעבַאגסיוא עשירַארעט

 ןוא טעטש יד ןיא  ןרָאװעג טריטוקסיד סייה זיא ץיטָאנ

 רעד ןופ טייקיטליגכיײלג ןופ טנַאװ יד .ןליוּפ ןופ ךעלטעטש

 -רעיוזַא זיא ןפַאש ןשירַארעטיל ןשידיי םוצ עסַאמ רעשידיי

 יװ ,רעביירש ערעטלע יד ןופ ליפ .ןרָאװעג ןכָארבעג ךָאנ

 ןענעז ,ערעדנַא ןוא יקסווָאדָאלָאמ עידַאק ,ענזיצַאק רעטלַא

 -עביא יד .םינשקע עגנוי עקיזָאדיד טנַאה ַא ןגיילוצ ןעמוקעג
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 -עג ךיז טָאה ןעמ ןוא טכַארטרַאפ טסנרע ךיז ןבָאה עקיר

 יז וצ ץרא-ךרד רעמ טימ ןעיצַאב ןעמונ

 טכעלטנפערַאפ ןַאגַאק ענווָאלכ טָאה לַאנרושז םעד ןיא

 "רוטכָאד ןַאּפ,, גנולייצרעד יד ,ןעגנולייצרעד עטשרע ענייז

 -עגנָא ןוא רעטפיטרַאפ ,רעגנַאל ןופ טקודָארּפ ַא ןעוועג זיא

 -לטעטש-ןיילק ַא ןופ עטכישעג יד זיא'ס .טעברַא רעטגנערטש

 ץנערוקנָאק רעד בילוצ ,רעביא ךיז טיצ סָאװ ,רעשדלעפ ןקיד

 ןיירַא טלַאפ רע .ןירַא ףרָאד ןיא ,רעטקָאד ןגנוי םעיינ םענופ

 יד ןופ ענייא ךָאנ ףרָאד רעסעילָאּפ םענעפרָאװרַאפ םעניא

 ןגעלפ ןטנַאּפוקָא עשיליוּפ יד סָאו ,סעיצידעּפסקע-ףָארטש

 טשינ בילוצ גנורעקלעפַאב רעד ןגעק ןריפכרוד טּפָא טרָאד

 ןעמענוצ םייב ךיז ןלעטשנגעק ןבילוצ ,ןרעייטש עטלָאצַאב

 ןעמ טמוק ןטייז עלַא ןופ .סױרַא לַאטש ןופ המהב עטצעל יד

 ןטיזיו יד ךרוד ןוא .ןעװעטַאר לָאז רע םיא וצ ןפיולוצ

 ןטושּפ םעד טָא ןופ ,רעדנוזַאב זיוה ןדעי ןיא ,ףרָאד םעניא

 קיטילָאּפ ןיא לָאמנייק ךיז טָאה סָאװ ,רעשדלעפ םעד ,דיי

 ,עטקינײּפעג עצנַאג סָאד ףיוא ךיז טלקיו ,טשימעג טשינ

 ,דנַאלסורסייװ-ברעמ עטקירדרעטנוא

 -נַאג רעד סױרַא טסקַאװ סע ,עטכע ָאד ןענעז רענעט יד

 יד .ףרָאד ןטקיטשרעד םענופ טירָאלָאק רעיורג רעצ

 יד ןוא טנוב רעכעלריטַאנ רעד ,עסַאמ-םירעיופ עמוטש

 -עלַא םעד ןופ ןָאפ ןפיוא דיי םענופ טייקכעלקריוו עלַאיצָאס

 -עגרעביא ,טכידעג-וצ ןברַאפ יד וליפַא ןענעז לָאמלייט .ןעמ

 -עלטסניק ַא יװ רעבָא טביילברַאפ סע .לַאקָאל ליפוצ ,ןדָאל

 ןופ טנעמוקָאד ַא ,טרעוװ ןסיורג ַא ןופ טנעמוקָאד רעשיר

 .לגנַארעג ןלַאיצָאס ןוא ןלַאנָאיצַאנ

 ענווָאלכ ייב רעביא טּפָא טסייר ףמַאק רעכעלגעט-גָאט רעד

 סָאװ טשינ טסייו רע .טעטיוויטקַא עוויסנעטניא יד ןַאגַאק

 עסַאמ רעטקירדרעטנוא ,רעמערָא רעד ןעניד וצ -- רעירפ

 .םישעמ עטערקנָאק טימ ,ןטַאט טימ רעדָא ,רעדעפ רעד טימ

 -עצ ,רעביא ךיז טסיג עשרַאװ ןשידיי םעניא טעטיזעוורענ יד

 -מוא גָאט ןדעי ,ןשינעעשעג עיינ -- גָאט ןדעי .ךיז טסקַאװ

 -נופ ןביוהנָא רעדיו ץלַא זומ ןעמ ןוא ןטסערַא עטכירעג

 טשינ ךיז טּפעש עיגרענע עקידלדורּפש יד רעכָא .ײנסָאד

 םעיינ טימ ,רעדיװ ןרעוו סעיצַאזינַאגרָא עטרעטשעצ .סיוא

 רעדיו טרעװ סע ,טלעטשעגפיוא ,ןביולג ןשירפ ןוא טומ

 טלַאפ ןַאגַאק ענװַאלכ .למעדעפ וצ למעדעפ ןדנובעגפיונוצ

 ןוא טייצ ערעגנעל ַא ּפָא טציז ,הסיפת ןיא ןיײרַא טצעלוצ

 .טעברַא ןייז רָאפ רעדיו רע טצעז ,ןעמוקסיורַא ןכָאנ

 סנייז 1935 ןיא טניישרעד יקסווָאקַאר קרַאמ גַאלרַאפ יא

 ּפָא רע טלָאצ ָאד ,"ךייט ןפיוא,, גנולייצרעד ערעסערג ַא

 -ליש רעשיפע ,רעטיירב ַא ןיא .1920 רָאי סָאד בוה םעד

 ךָאנ גנַארד, ןשילױּפ ןופ עכָאּפע יד ףיוא רע טלקיוו גנורעד

 - וצניירַא ךיז ,ןקור ןיא רעסעמ ַא יוװ ,טליצ סָאװ ,ןטסָא

 יד .עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ןופ דנַאל םעניא ןדיינש

 יד ןופ גנוציטשרעטנוא רעלופ רעד טימ ,עטכַאילש עשיליוּפ

 ןופ ףליה רעד טימ ,ןטסילַאירעּפמיא עשיאעּפָאריײא-םברעמ

 ןופ רעקיטש עקידעבעל ןסײרּפָא ליוו ,סעדנַאב עסייוו יד

 ןלופ ןיא ךָאנ טייטש יז ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא ,דנָאלסור

 יד טזייו רע .םיאנוש עטסקינייװעניא יד טימ ףמַאק-רעוװּפָא

 רעיז ,אפוג עסַאמ רעשידיי רעד ןשיװצ גנולייטעצ-{כַאלק

 ,גנוגעווַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא לייטנָא

 ןיא ןליוּפ ןקידנריזישַאפ ןיא סרוק רעטפרַאשרַאפ רעד

 ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק רעד ,ןטסערַא-ןסַאמ יד ,5

 ןופ סולפנייא ןטקעריד ןרעטנוא ןפַאשעג ,עזערעב-זוטרַאק

 יד ןכערבעצ וצ קידנעטשלופ טליצ ,דנַאלשטייד-רעלטיה

 -ַארעטיל, רעד ןופ גנַאגרעטנוא רעד .גנוגעוװַאב-רעטעברַא

 ןגעק טריפרַאפ ןרעװ סָאװ ,ןסעצָארּפ יד ,"ענובירט רעשיר

 -וצסיוא רעביירש יד ןופ עקינייא ןסיוטש ,ןרָאטקַאדער יד

 ,ךיירקנַארּפ ןעמעלַא טלָאמעד טקָאל סרעדנוזַאב .ןרעדנַאװ

 ןופ דנַאל סָאד ,טנָארפ-סקלָאפ ןקידנעמוקפיוא ןופ דנַאל סָאד

 עוויסנעטניא יד ךיוא יז טקָאל סע .ליזָא ןשיאעּפָאריײא

 -נוזַאב טלָאמעד ךיז טזָאל סָאװ ,גנוגעווַאב-רוטלוק עשידיי

 זירַאּפ ןיא ָאד טבעל טייצ לקיטש ַא .זירַאּפ ןיא ןקרעמ סרעד

 .ןייטשלוש השמ רעהַא טמוק סע ,רעלעה םניב רעטכיד רעד

 ןיא זיא ןעמ ,ןלַאנרושז ,רעכיב ןבעגעגסיורַא ןערעװ ָאד

 -רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא םעד ןטיירגוצ ןופ וטביפ

 ,סערגנָאק

 ךיוא ךיז טּפַאכ ןצענערג עטצרַאװשעג ןופ געוו ןטימ

 ,העװרענ ,דימ זיא רע .זירַאּפ ןייק רעבירַא ןַאגַאק ענווָאלכ

 םענופ טיײזַאניא ,טייהרעליטש ליוו רֶע .ור לסיבַא טכוז רע

 רעשירעביירש ןייז ןבעגּפָא ןטנװָא יד ןוא ןטעברַא ,שיורעג

 ןרעטַאמ רענעלּפ עסיורג ןוא עקיטכיוו ליפיוזַא .טייקיטעט

 ,םיא

 רעבָא ,סמערוטש יד ןטרַאװרעביא טלָאװעג ָאד טָאה רע

 -רַאפ וצ םיא ןעגנַאגרעד סמערוטש יד ןענעז רעהַא ךיוא

 יד ןיא קעװַא רע זיא ,ןדלעה עמינָאנַא ךס ַא יװ .ןעקנעווש

 טשינ לָאמנײק רעמ ןיוש ךיז טעװ רע ןענַאװנופ ,ןרעגַאל

 .ןרעקמוא

 .קיליײה זדנוא רַאפ טביילברַאפ השורי עשירַארעטיל ןייז

 ןוא סמערוטש עלַא ךרוד ןגָארטכרוד רעטייוו יז ןלעװ רימ

 .ןשינעלגָאװ



 וטפירש סנאגאק ענוואלכ ןופ

 ע סַאמ

 טקעדַאב טָאה ביוטש ןוא ךיור ןופ למיה רעטקעלפרַאפ ַא

 -סעג ןבָאה קירב רענרעזייא רעד ףיוא ;חטש-עיציזָאּפ םעד

 ; סנגָאװ ענעדָאלעגנָא ןופ רעדער עטרימשעג טשינ טעּפירק

 ןעייר טריּפָאלַאג ןבָאה טישנָא ןכיוה ןרעביא ,סיואגנעל

 ענעגיוצעג טייו ,ןרַאדנַאטש עסייוו-טיור טימ עירעלַאװַאק

 עידַאװַא ןוא ; רעװעג ןקידלגיּפש ןוא לדניווש תורוש ןשיווצ

 -גיה .רעבירג ןוא ןלָאט ךרוד סיורָאפ טעזיוּפעג טָאה רעפיש

 -ןטָאש ןייא ןעקנוזעג טָאה ,סנקור ןגיובעג ךיז ןבָאה םיא רעט

 זיא קילָארס .ןיירא דלאוו-עכעילָא םעניא ןטייווצ ןכָאנ קעלפ

 תוחיר עפרַאש טימ טעדַאשטרַאפ ,זָארג ןשיווצ ןגיל ןבילבעג

 עסיז טימ ןעמונעגמורַא ןעוועג זיא סָאװ ,לדלעוו ןטכייפ םענופ

 עלַא ענייז ןופ ץיה טגיוזעג טָאה ןוא טייקליק עקידנטָאש

 .רעדילג

 ןופ סעטַאט טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ? לגניי סָאד זיא ווו --

 .רעדניק

 . .. ןגָאינָא לכיא . . . ןגיל לסיבַא דימ טזָאל --

 .טנעה ןופ טשטילגעג קילָארס

 רעד וצ ןעלסקַא עטיירב ענייז טזָאלעגּפָארַא טָאה עידַאװַא

 : דרע

 -נַארַאב ַא רַאפ עציילּפ ןפיוא ףיױרַא רעטעלק ,קיזמ ,ונ --

 . . . טייצ ןייק ָאטשינ ,ךיג ,קישט

 א םיא טלָאװ'מ יװ יוזא ,ןעגנורּפשעגפיוא זיא קילָארס

 ַא רַאפ טסַאּפ סָאװ ,?קישטנַארַאב,, טרָאװ ןטימ ןוטעג ךָאטש

 טעּפַאקעגּפָארַא ןבָאה רעטעלב ענירג יד ןופ .דניק קירָאי-ייוװצ

 -עג טָאה םורא רעד ,לגייפ עקידנצכערק ןופ טולב סנּפָארט

 תולוק עשירענלעז ,ןעיירעסיש עטצַאלּפעגסױא טימ טעּפילכ

 ,געװ םעד טשינ טמיוצרַאפ, : טנעָאנ רָאג טכליהעג ןבָאה

 ןקידיײל ַא וצ טריפעג טָאה עידַאװַא ןוא *! טולב שיטניה

 ךיז םלוע םעד ןסייהעג ןוא טישנָא םייב טרָא לקיטש ןקיאור

 יד ןיא ,טייז םענעי ףיוא סעניש יד רעביא ןעלקעּפרעבירַא

 .ןיירַא סעזָאל

 ןבָאה --- ? ןיירא רעייפ עמאס ןיא וטסריפ ןיהווװ ,ןלזג --

 לנָאה ַא רעטנוא ,טישנָא ןרעביא קידנזיוּפ ,רעליימ טלמַאטשעג

 .קירב ןטנעָאנ םענופ ןליוק

 -ינעג א יװ ,סעזָאל ןשיװצ טרעיישעג ךיז טָאה קילָארס

 יד .םידעפ-ןענוז טימ טניּפשרַאפ ןעוועג זיא םינּפ ןייז .רעט

 ןופ ןגייוצ ןגױבוצּפָא -- ךאווש ןעוועג םיא ןענעז טנעה

 ןוא ,ןעמאטש ףיוא ןטָארטעג סופ ןטימ רע טָאה ,ןטייז עדייב

 גנעל רעד ןיא טגיילעגסיוא ךיז ןבָאה סעזָאל עקידוועגיוב

 סלגניי םעד ןרָאװעג ןלעפעג זיא םלוע ןדימ םעד .קירב ַא רָאפ

 ךיז טָאה

 םיא יײז ןבָאה -- "רעניילק ,טכערעג טסיב וד,, .לַאפנייא

 טזָאלעג טשינ ,ןגירשעג טָאה רעפיש עידַאװַא ןוא ,ןוטעגכָאנ

 .גיוא סאנוש ןרַאפ ּפעק יד ןקעדּפָא

 ןבָאה . . . לסיב ַא ןעורּפָא ָאד ןענָאק רימ ,עידַאװַא ---

 . . . תולוק עכַאװש ןטעבעג ךיז

 ! ןצנַאװ ןעשזדָאלּפ ןוא ןעור ריא'ט ןטעב יד ןיא --

 יד יװ ,קידוועקערש ןוא קיסייב ןעוועג זיא םורב סעידַאװַא

 -עג ןבָאה ןעמַאר-ןגיוא ערעטצניפ ענייז .סעזָאל עקידנשיור

 -רעפיש םעד ןטלַאהַאברַאּפ ייז יוװ יױזַא ,תודוּפ ןיא ןעקנוז

 ַא ןבעל ץנַאג ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,ןטַאט ןייז ןופ סוחי

 ןרעטנוא ,ףיש קעד ןפיוא המשנ יד טכיוהעגסיוא ןוא רעפיש

 ענייז ןגרָאברַאפ ןטלָאװ ייז יו ױזַא .סעזָאל ןשיווצ למיה ןעיירפ

 ּוצ ןטַאט סעושוהי דיגנ םייב ךָאנ ןרָאי עשלגניי ,עטפיוקרַאפ

 טיורב רַאפ ,םיבנג ןופ ןתעל-תעמ עצנַאג שיפ סערעזָא ןטיה

 ; חסּפ ףיוא ןרעדוילּפ עטגָאזעגוצ רָאּפ ַא רַאפ ןוא רעסַאװ טימ
 טכוזעג ןטלָאװ ןגיוא ענעקנוזרַאפ-תודוס יד טָא יװ ױזַא

 סעושוהי טימ ןעמוושעגכרודַא טָאה רע ןעוו ,טכענ ענעי

 -עג טייקליטש ןוא תולוק ןבָאה'ס וװ ,טעטש ןשיוװצ ץליהעג

 ןוא ןבעל ןטײרפַאב ַא רַאפ ףמַאק םוצ ןפורעג ןוא ןעגנולק

 לטנעה ןראפ ןקילָארס ןוטעג םענ א טָאה רע .טיורב ןקיטעז

 ךעלעמייב עקירעדינ וצ ,עלעקוואנאק ַא וצ טריפעגוצ םיא ןוא

 : סענילאק עטיור טימ

 טסעװ ןוא סיז ןענעז ייז .עקניטיור יד ,קיזמ ,ךוזרַאפ ---

 .ךיוא קנירט ַא ןרָאּפשרַאפ

 יד יװ ,סיז יוזא .רעפיש רעד ןרָאװעג ביל זיא ןקילָארס

 רעד ,ןסיש וצ טרעהעגפיוא טָאה רעוועג זַא ןוא .סענילַאק

 רעפיש עידַאװַא ןוא ,ץעגרע ןדנוװשרַאפ זיא ןַאב ןופ שיורעג

 רעיוא ןטגיילעגוצ ַא טימ זָארג ןרעביא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה

 ןייז .עבלעזסָאד ןוטעג ךיוא קילָארס טָאה ,דרע רעד וצ

 ןסיורג םענופ ןעגנורּפשעגּפָא קירוצ דלַאב רעבָא זיא לּפעק

 םיצולּפ ןוא .םוּרַא םעד ןביוהעג טָאה סָאװ ,ףיולעג ןוא שיורעג

 -ּפָארַא זיא למיה רעד זַא ,טרענודעגסיוא קרַאטש יוזא טָאה

 רָאג ןעגנורּפשעגּפָא ןענעז סעזָאל יד ,דרע רעד ףיוא ןלַאפעג

 .ךעלעגייא ענייז ראפ טייוו

 טָאה -- ! ןבָארגַאב ןיוש זיא קירב ענרעזייא יד ,ַאנ --

 ןגיוצעגסױרַא ,םלוע םענעלַאפעצ םעד טקעוועגפיוא עידַאװַא

 : טלמרומעגסיוא ליטש ןוא טַאנַארג ַא ענעשעק ןופ

 םיתרשמ עשיצירּפ יד . . . טיירג טייז ,רעדירב טציא --

 ,ןקעמשמורַא טוג ייז ןפרַאד רימ ןוא ןעײרדמורַא ָאד ךיז ןזומ

 . . . ןסיב ַא טניה יװ
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 !? עקדאוו ,ןצעמע וטסעז וװ --

 . . . הגאד רעייא טשינ --

 זיא סָאװ ,במעד ןכיוה א ֹוצ טלטיײטעגנָא טָאה קילָארס

 .חטש ןקיזָארג ןעיירפ לקיטש ַא רעביא ןסקַאװעצ ןעוועג

 .ןטעבעג ךיז רע טָאה -- ,םיוב ןפיוא ןכירקפיורַא לכיא --

 .ךיז טוט םורַא סָאװ ,גָאז ןוא ףיױרַא ךירק ,קיזמ ,טכערעג --

 .ןביוהעגרעטנוא םיא עידַאװַא טָאה --

 א יװ ןגייווצ רעביא דניוושעג טרעטעלקעג טָאה קילָארס

 עטעשטשילבעגסױרַא טנגעגַאב ןבָאה ןגיוא ענייז .עקרעיוועיוו

 ךרוד סעקיּפ ןוא ןסקיב ןוא ןטענגַאב ,סעטיּפָאק עשידרעפ

 ןפיש ףמַאד ףיוא ; ביוטש ןוא דמַאז ןלייז עטצירּפשעצ

 עטעקַאנ ,עקידכעליק טימ ןץזָארטַאמ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה

 -ָאק יו ,ףמַאד ןיא טליהעגנייא ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעבייל

 רעטייל ַא רַאפ ןגעלעג זיא קירב יד ןוא ; ןרַאװָאמַאס עקיכ

 .ןיירא רעסאוו ןפיט ןיא

 -רַאפ ַא טימ ןגירשעגּפָארַא רע טָאה -- !קירב יד ָאטשינ --

 ,לכעלוק טמעלק

 .ףרָאד םוצ ןזיװעגנָא עידַאװַא טָאה --- ! קוק ָא-זיהַא--

 יד םורא .לברא ןטימ ןגיוא יד טשיוועג טָאה קילָארס

 .ןליוק ןופ ךעלרעייפ טציירקעג ךיז ןבָאה ןצייּפש-רעטסיולק

 . . . ךָאטסיש'מ ,ןקוק טשינ ןטרָאד ןעק'כ זַא --

 יד וצ טלטייטעג עידַאװַא טָאה -- ,ָאד רָאנ טכַארטַאב --

 .סעזָאל

 ןופ סנטָאש עקידכעלײיק יד וצ טקוקעג טָאה קילָארס

 ןוא ,רעדער-עשזַאס יו ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ .,ייה ןגיוטס

 ןוא ץלעּפ ַא ןיא רענייא טריצַאּפשמורַא טָאה ייז ןשיוװצ

 .סעשטּפַאל

 -סױרַא רע טָאה . . . זדנוא וצ טייג יוג רעכיוה ַא ,ָא --

 .טקיטשעג

 ! ךיג ,ּפָארַא ךירק --
 זיא רע .רענעקָארשרעד א קירוצ טצנאטעג טָאה קילָארס

 קידנעלסײרטּפָארַא ,ןגייווצ-סעבמעד ןשיוצ קנילפ ןעגנורּפשעג

 יד ןסיברַאפ טָאה עידַאװַא .ךעלסינ-ריזח ךעלטניב ךיז ךָאנ

 טירט קילדנעצ רָאּפ ַא ליטש ןײגוצכָאנ ןעמעלַא ןלױפַאב ,ןּפיל

 ןוא לטנעה ןראפ ןקילָארס ןעמונעג טָאה רע .םיא רעטניה

 יד ןזיװַאב ךיז טָאה'ס זיב ,סעזָאל ערעטיש ןשיװצ טנַאּפשעג

 רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןטצלעּפעגנָא םענופ ךיוה עצנַאג

 .עקשזעטס  רענעטָארטעגסיױא ןַא טימ ךייט םוצ גנוטכיר

 ןגיוצעגסיורא ,טסוק א ןיא ןקילָארס ןטלאהאב טָאה עידאווא

 -סיוא ,לוסּפַאק םעד טכַאמעג טכערעצ ,טַאנַארג ַא ענעשעק ןופ

 ,עקשזעטס רעד םעל ןעלצרָאװ-עזָאל ןשיוצ לָאט ַא טכוזעג

 ןופ טירט יירד ןעמוקעגוצ זיא רעדמערפ רעד זיב טרַאװעגּפָא

 ַא ךיז ןבָאה עדייב .טלעטשעגפיוא קיטסַאה ךיז ןוא םיא

 ןעװעג ןענעז טנעה סנדייב ,טקילבעגרעביא גנערטש עלייוו

 -וצ טָאה רעדמערפ רעד ןוא ,ןטַאנַארג טימ טקערטשעגסיוא

 י : טגערפעג טשרע

 ? רעכלעזַא וטסיב רע ---
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 עטעשַאּפעגסיױא סנדמערפ םעד טכַארטַאב טָאה עידַאװַא

 רעשיצירּפ ןופ סָאװ-רָאנ זַא ,טגָאזעג תודע טָאה סָאװ ,הרוצ

 קידנטכַארט הקספה רעניילק ַא ךָאנ טָאה רע .ּפָארַא טסעק

 : לָאר עטלעטשרַאפ ענעלַאפעגנייא ןייז ןליּפש וצ ןביוהעגנָא

 !? טרעהעג ,שטיוװָאכַאלַאב ַא ןיב ךיא --

 ןיײרּפש ַא טָאה םינּפ ןטעשַאּפעגסױא סנדמערפ ןרעביא

 ,ןגיוצרַאפ ןרָאװעג םיא ןענעז ןגיוא יד ,טולב עילַאװכ ַא ןוטעג

 ןטרעטַאמעגסיוא ןַא ןופ ןעזסיוא סעידַאװַא ףיוא קידנקוק

 .סעקרעשט

 ? עישטערַאז ןופ ,גנולײטּפָא סנַאטיּפַאק םענופ טסיב --

 ,טנַאה רעד טימ ןוטעג ךַאמ ַא עידַאװַא טָאה ,ַאהדָאה --

 עוישרַאּפ בילוצ ןריווװעגנָא רימ ןבָאה ןַאטיּפַאק רעזדנוא

 יד ןיא רעדניק ערעײז ןעמ ףראד ןענעליוק . . . ןדיי

 . .  ךעלעגיוו

 ןרָאװעג טגײלעגנײרַא קירוצ ןטַאנַארג סנדייב ןענעז טציא

 ףייטש טערומשזרַאפ טָאה רעדמערפ רעד .סענעשעק יד ןיא

 -םיונעצ ךיז ןבָאה ןעמערב עניד ,עצרַאװש יד זַא ,ןגיוא יד

 .טניט ךעלמָארטש עקיסילפ יװ ,ןסָאגעג

 ַא יװ ,טסיופ ןקידכעלייק ַא ןזיוװַאב רע טָאה ! ןיינ --

 רַאפ . . ! ןַאטיּפַאק רעיא זיא שזוכט ַא ! ןיינ -- .לּפע ןטיור

 רע זיא סעקבָארַאּפ עטַאװָאנָאטלָאק ןוא סעקדישז עטַאקרַאמס

 -ַאמ רעזדנוא .םָאנָאקע סצירּפ םעד ןיב ךיא ...ןפָאלטנַא

 ןופ ןכַאל רימ .ןלַײמ-טַארדַאװק רעטרעדנוה טמענרַאפ קעטנָאי

 ןטעלָאּפע עשינאטיפאק ענייז סָאװ ,טלאהעג ןקיטשינ םעד

 ןענרעלנָא עשראוו ןיא םיא לעוו'כ רעבָא . . . טסָאקעג ןבָאה

 . . .! דובכ ןשיצירּפ רַאפ

 םיא רַאפ -- ןעמערב יד .טרעטיצעג ןבָאה ןעידאווא ייב

 זיא רע . . . סעצוװָאכַאלַאב טפיוקעג טָאה סָאװ ,רעד טייטש

 -עי טרעמַאלקעגנייא ,עצײלּפ סאנוש ןרַאפ ןּפָאלרַאפ קנילפ

 : דליװ לגירשעגסיוא ןוא ןטסיופ ענייז ןיא רעגניפ סמענ

 ! עדרָאמ עטעפ ,רעטנוא ךיז ביג --

 דרע רעד ןופ ןביוהעגפיוא טָאה םלוע רענעּפָאלעגנָא רעד

 םענעגנַאפעג םייב טעיליּפשענּפָא טָאה'מ .רָאּפ עקידלּפַאצ יד

 טימ ,ןליוק טימ טקעטשעגנָא ןעוועג זיא .סָאװ ,לטרַאג םעד

 -עק ענייז טלסיירטעגסיוא ןוא ןרעװלָאװער עטגרָאזַאב ייווצ

 : .ןטַאנַארג סענעש

 : ךעלעגייא ענעקָארשעצ טלעטשעצ טָאה קילָארס

 ? ןענעגרה םיא'ט ריא --

 עידַאװַא טָאה -- ? טשינ ריד טניול רעקידעבעל ַא ןוא --

 עקרַאטש יירד טלעטשעגקעװַא ןוא לכיימש ַא טעּפַאסעגסױא

 ..ןטַײז יירד ןופ םענעגנַאפעג םעד ןכַאװַאב וצ םירוחב

 ךיז הע טָאה . . . גערב ַא וצ וצ םיא טריפ ,הרבח ,ונ --

 .טלציוועג

 ךעלרעמערק עטלדרעבַאב ,רעטכעלעג-םלוע רעמוטש ַא

 סצירּפ םעד קידנענָאקרעד ,ןעלסקַא יד טימ טקוצעג ןבָאה

 -נאגעגכָאנ ןוא ליטש טעקשושעגרעביא ךיז ןבָאה ייז .םָאנָאקע

 -ײּפעג ערעייז ןופ עטּפשמרַאפ יװ ,טַייז ַא ןָא קידכעבענ זעג



 סָאד יירד ַא ךיז טיג ,טָאג טיהַאב ,רעמָאט,, :ןעקנַאדעג עטקינ

 ןיא טדערעג ץלַא טָאה ןעידאווא ייב ...?קירוצ לדער

 רע .עכעלגעווַאב יו ןעזעגסוא ןבָאה ןרעיוא יד וליפַא ,םִינּפ

 לָא'מ עכלעו טיול ,םינמס םירוחב טגָאזעגרעדנַאנַאפ טָאה

 .געוו םעד רעביא טקַאה סָאװ ,ערעזָא עגנַאל יד ןקוקַאב ןייג

 ,רעקוקסיוא םירוחב עכעלטע יד ןפָאלעגכָאנ זיא קילָארס

 : ןזיוװעגנָא טָאה עידַאװַא סָאװ ,םינמס עלַא יד ןעזעג טָאה רע

 -ייק םעל "ר, ַא סיוא ןציירק סָאװ ,סעזָאל לסיב סָאד זיא טָא

 קיטש ַא טייג םעדכָאנ .ךעלמייב-אנעשוה סעטסוק עקידכעל

 טייטש ןטימ עמַאס ןיא סָאװ ,טרָא ןטלזערגַאב טַאלג ַא ןופ חטש

 ןעיצ ךָאנרעד .ןסקָאװעג לצרָאװ ןייא ןופ גניליירד-עבמעד רעד

 ַא ףיוא ןרעדָא עצרַאװש יװ ,ךעלעקוואנאק עקיטָאלב יד ךיז

 ; (טגָאועג עידַאװַא עקַאט טָאה ױזַא) טנַאה רענעלָאװשעג

 -סענילאק עקניטיור טימ ןסקאוואב ןענעז ךעלעקוואנאק יד

 ןופ רעטנָאלּפ רעטכידעג רעד טייג רעטייוו ןוא ,ךעלעמייב

 טָאה קילָארש .סענעטלאק יװ ,סעזָאל עכעליורג ,עמורק

 רעד ןופ קידנקרעמאב ,ןפייפ ןוא ןצנאט ןביוהעגנָא םיצולּפ

 .סיפ עטשרעדָאפ עטעטנעּפעג טימ דרעפ עקידנצנַאט סנטייוו

 ןוא רעדינַא ךיז גײל ? דש רעניילק ,וטספייפ סָאװ --

 . . . ּפָאק םעד טלַאהַאב

 -עג ןוא רעקרַאטש ךָאנ טפייפעג קילָארס טָאה ...ָא-ָא --

 -- : סעזָאל ןופ ךעלדייב עקיציּפש ענעזיװַאב יד וצ טלטייט

 . . . רעכוטסַּפ ןגיל ןטרָאד ,ָאדָא

 -ילעב הרבח ַא רָאנ ,רעכוטסַאּפ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז'ס

 רעד ןופ רעכייב ערעייז טּפעלקעגּפָא ןבָאה סעקאזאוו ןוא תולגע

 טימ ןטינשעג ןבָאה ייז ; ןשטנעמ ענעגייא קידנקרעמַאב ,דרע

 : סעטָאלב יד רעביא טפול עטכידעג יד טנעה עקיגָאװ

 ! םיכאלמ רעהַא --

 ןשיוװצ עקדָאל ענעטלאהאבראפ א טקרעמאב טָאה קילָארס

 ,רוחב רעלעג ַא ןעגנורּפשעגסױרַא זיא'ס ןענַאװנופ ,סעטסוק

 רעד .לדיימ עקנַארק סָאד טריפעגקעווַא ןפיש יד ןופ טָאה סָאװ

 -עגסיוא ,ןעמעלַא רַאפ רעירפ ןעמוקעגוצ זיא רוחב רעלעג

 יד וצ זָאה ַא יװ ,רָאה עטלעטשעצ ּפָאק ןלעג ןייז טלסיירט

 טזָאלעג ןוא סנטייורעדנופ םירוחב ענעקָארשרעד עכעלטע

 : "ר,, ןשיפרָאד ןבָארג ןייז ןרעה

 -ַאלַאב ןבָאה עקירעביא יד ?...רָאג ןוא ריא טנעז סָאד --

 !ערעילָאכ ַא ?סָאװ ,ןבירעצ ןטעלטָאק ףיוא סעצווָאכ

 א טימ רעטשרע רעד ןעמוקעג ןגעקטנא םיא זיא קילָארס =

 : עגַארפ

 ? לדיימ עקנַארק רעיײא זיא ווו --

 ,ןפיש יד ןופ לגניי םעד טנָאקרעד טָאה רוחב רעלעג רעד

 .ןגיוא עקידרעסַאװ ענייז קידנעיצרַאפ

 רע טָאה -- ? רעניילק ,ןבָאה רימ ןופ וטסליוװ סָאװ --=

 טייז רענעי ףיוא טגיל לדיימ סָאד -- .ןעלסקַא יד ןביוהעג

 ןשטנעמ עלַא ןענעז וװ ,רעניילק ,רָאנ לייצרעד רעבָא .ערעיזַא

 ? ןפיש יד ןופ

 ראפ קילָארס טּפעלשעג םיא טָאה -- רימ טימ טמוק ----

 לכיא ,טמוק --- .גרַאװנסע טימ עברָאט רעגעגנָאהעגּפָארַא רעד

 ןוא . . . ץלעּפ ַא טימ יוג ןכיוה ַא טריפ'מ . . . ןזייוו ךייא

 ,םינמיס עבלעז יד טיול ,ןעידאווא וצ קירוצ ןּפָאלעג זיא רע

 .ןעמוקעגרעהַא זיא ןעמ עכלעוו טימ

 יד וצ לרעגניפ ַא סנייז טלטייטעג טָאה ? טעז ריא ,ָא --

 .ןשטנעמ טימ טַײרּפשעגסיױא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ךעלעקוואנאק

 -סיוא : גרַאװנסע עברָאט סרוחב םעד ןלַאפַאב זיא םלוע

 ,תעל-תעמ יירד עגרַאק ןופ רעליימ ןוא ןגיוא עטרעגנוהעג

 .טיורב לבעל םענעמוקַאב וקיצנייא םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה

 -- ! טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא זסַאּפ ןדיינש --

 .לול ןייא טהצעעג טָאה

 רעבלַאה רעד ןופ םיקלח עכיילג ןייק ןייז טשינ טע'ס --

 .לוק טייוצ א טרעפטנעעגּפָא טָאה -- ! טיורב ליוק

 ןרָאװעג ןסירעצ זיא טיורב לבעל'ס .רעדליּפעג א ,למוט א

 -סיוא ןבָאה ערעכַאװש ,טנעה ערעקרַאטש ןופ ךעלקיטש ףיוא

 ; לּפָאטרַאק טנעקַאבעג ךעלקערב עברָאט ןופ טלסיירטעג

 .טכוזרַאפ ןוא ןעלטיה יד ןיא רעסַאװ ןקיטָאלב טּפעשעג טָאה'מ

 עלַא ןיא ןגיוא יד טימ טכוזעג ,ןגיפשעגסיוא טָאה רעלעג רעד

 םיא טָאה סָאװ ,רחוס םעד ןעניפעג טנעקעג טשינ רעבָא ,ןטייז

 .לדיימ עקנַארק סָאד ןריפּפָא ןרַאפ טלָאצעג םעד טרעכיועג

 -לעב ןייד טשינ ָאד עז'כ ,טגערפעג רע טָאה ,עקדַאוװ--

 .--ןעושעי תיבה

 יודיו בר םייב תיבה-לעב ןיימ ןוָאלעגרעביא בָאה'כ --

 -רַאפ ןבילוצ ,רעפיש עידָאװַא טסוהעגסיוא טָאה . . . ןגָאז

 םיא טָאה קילָארס סָאװ ,לפָאטראק רעד טימ ליומ ןטּפָאטש

 עקדָאל ַא סעּפע ןַארַאפ ,רעלעג רָאנ גָאז ,יעה -- .טגרָאזַאב

 ? ערעזָא םעל

 םעד טּפעלשעג ,רעפטנע םעד טּפאכעגסיורא טָאה קילָארס

 : עלָאּפ רעד רַאפ רעפיש

 .. . טגיל יז ווו ,ןזייוו ךייא לכיא ,טמוק .עקדָאל יד ןַארַאפ--

 ערעייז תולגע-ילעב טלעטשעגסיוא ןבָאה סנטייוורעדנופ

 .ןקַאב-ןיק ענעסקָאװַאב-טכידעג ,עטעשטרַאטשעגסױרַא

 -- .טרזחעגרעביא לָאמַאטימ עלַא ייז ןבָאה ,ןבעל'כ --

 ןשידש אראס רָאנ טעז . . . עיקדאוו ,רע זיא טָא ,ןבעל'כ

 -לוּפ רעצנַאג ַא יװ רָאג טרישרַאמ ןוא ,טגָארט רע םינּפ

 . . . קינוָאק

 עידַאװַא ךיז טָאה ! רעסיימש הרבח ,געוו ַא טכַאמ ,ָאנדָאנ --

 .טרעײשעגכרודַא ייז ןשיווצ

 -ומשזרַאפ טימ םוטש טײלגַאב טָאה םלוע רעשירפ רעד

 םענעגנַאפעג ןטימ םירוחב עטנּפָאװַאב יירד יד ןגיוא עטער

 ןגעלעג ןענעז ערעיזַא טייז רענעי ףיוא .גערב ןזיב םָאנָאקע

 -עגנָא ךעלדער זָארג לקיטש ןקידיײל ַא ףיוא טײרּפשעגסױא

 ךיז ןבָאה'ס .ןעקנירט ןכָאנ ןסּפעש סעדַאטס יו ,םיפוג עטצלעּפ

 טימ ,טיה-עקָאװק טימ עטקעדַאב ןוא עטעקַאנ ּפעק ןזיוװַאב

 -עג ןבָאה'ס .ּפעצ עקידלּפַאצ עשלדיימ טימ ,סעמשטוקיןסּפעש

 ןוא סעסָאק ,קעה עפרַאש רעסַאװ ןוא ןוז ןשיווצ טעשטשילב

 עידַאװַא .ןסָאריּפַאּפ-עקרָאכַאמ עבָארג ןופ ךעלרעייפ עקידנעילג
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 ,ןעלצרָאװ יד טימ סעזָאל עניו ,עטכייפ ןסירעגסיודַא טָאה

 ףיוא סָאמ ַא טול קירטש עגנַאל ַא ייז ןופ ןטכָאלפעגפיונוצ

 ,רעּפרעק םענעגייא ןרעביא טלקיוועגרעביא לָאמ עכעלטע ,ךיז

 .ץלעּפ ןופ םינּפ סָאד ןקורסיורא סָאנָאקע םעד ןסייהעג ןוא

 ןענעז סָאװ ,ןגיוא עצרַאװש ענייז ןזיװַאב טָאה םָאנָאקע רעד

 : ךעלרעדָא עקיטולב טימ ןטכָאלפעגכרודַא ןעוועג

 . . . טסייג רעניירמוא ,ןרעכיורַאפ סעּפע ביג ---

 : טעשטרובעגסיוא

 לטייב ןייז ןפרָאװעגוצ עידַאװַא םיא טָאה -- ! וטסָאה טָא --

 רעטיצ ןוא גרָאז יד ביירטראפ ןוא רעכיוראפ -- .עקרָאכאמ

 - . . ןקַאהּפָארַא טשינ ּפָאק ןייד'ט עסָאק עשרעיוּפ ַא ...טשינ

 ןבעל ןיימ רימ געמ ,ףרַאד'מ ןיהווו ןלעטשוצ ךיד לעכ

 ...ןטסָאק

 -- ! ןיילַא טסיב וד יװ ,עקרָאכַאמ ןייד זיא ןעקנוטשרַאפ --

 עקרָאכַאמ עלעטייב סָאד ןוטעג רעדיילש ַא םָאנָאקע רעד טָאה

 .דרע רעד ןָא

 -ירכעגסיוא טָאה -- ! קַאזָאק רעשיצירּפ סיוא ךיז יצ --

 .רעפיש עידַאװַא טעּפ

 טימ ןדנובעגנייא טסעפ ןגיל ןבילבעג זיא סםָאנָאקע רעד

 .עקדָאל ןיא קירטש-עזָאל רעד

 ןּפיל ענעסקָאװַאב םיא ןבָאה ! ? סע טסוט כָאװ ,עקדַאװ --

 .רעיוא ןיא ןכָאטשעג

 .ןסױטשעגּפָא יז רע טָאה -- ! טשינ ךייא גערפ'כ --

 -עגנָא-שירפ יד טגערפעג ןעמ טָאה -- ? עישטעראז ןופ --

 .ענעמוק

 .עישטעראז ןופ --

 ַא טלסיירטעג טָאה . .. טגָאלקעגּפָא ןיוש ךייא ןבָאה רימ --

 -רעב ַא יו ,לדרעב קיציּפש-יורג ןייז דיי רעטלא ,רעקירעדינ

 ךיילג טָאה רע .טניוו ַא תעב עזורוקוק רעקיטייצ ןופ עלעטש

 ןבָאה לטעטש  ןייז ןיא סָאװ ,ץרַאה רעטיב סָאד טנייוועגסיוא

 ,םירוחב עכעלטע ךָאנ טימ ןוז סבר םעד ןעמונעגוצ רענלעז

 -תחוצרעטנוא טיוט ןראפ ןעגנוווצעג ןוא ,סעקיװעשלָאב סלָא

 -לושמוא יד יז זא ,ריּפַאּפ םענעבירשעגנָא לקיטש ַא ןענעמ

 -ראפ ןוא לטעטש סָאד ןדנוצעגרעטנוא סע ןבָאה טירוחב עקיד

 ...רעזייה עלַא טנערב

 -יוג רעטצלעּפעגנָא ,רעטלא ןַא ןזיװַאב טָאה ! טקוק טַאנ --

 טּפיזעגכרודא ןעוועג זיא סָאװ ,לברַא ןטקיטולבראפ ַא קישט

 -לָאס ףיוא תוללק טימ ןסירעג טָאה רע .ןליוק ןופ רעכעל טימ

 ןכָאטשעצ לייוורעד ןוא ,ןוז ןייז ןכוז ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןטַאד

 יז זיא ,טזָאלעג טשינ טָאה בייוו סָאד .תופוע ןוא םירזח עלַא

 טייצ םיוק זיא םיא ןוא ליוק ַא רעטנוא טיוט ןלאפעג ךיילג

 .וצרעהא סעזָאל יד ןיא לדרעפ ןטימ ןפיולטנַא ןבילבראפ

 ןטַייז עלַא ןופ לָאמַאטימ טרעפטנעעגּפָא ןבָאה ...!ָאה-ָאה --

 ןפרַאש טימ טצילבַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,סעזָאל עטכידעג יד

 ...טשרוד-המקנ ןופ ןגיוא ענעדָאלעגנָא טימ ,קעה ןוא סעסָאק ןופ

 קנארק ץנעי ךעלדיימ ןשיוװצ טכוזעגפיוא טָאה קילָארס

 זיא טציא .רוחָב ןלעג ןטימ ןרָאּפעגּפָא זיא סָאיו ,ףיש ןופ לדיימ
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 רע טָאה

 רעקשיוג רעטיור  ַא ןיא ןוטעגנָא ,גייווצ ַא ףיוא ןסעזעג יז

 ריא וצ זיא רע .ךעלטיר:עזָאל ןופ סעּפע ןטכָאלפעג ןוא לכיט

 .טסיירד ןפָאלעגוצ

 .טגערפעג רע טָאה ? טנוזעג ןיוש טנעז ריא --

 -עג טימ םינּפ ןכיילב םעד טלּפַאצעגסיוא טָאה לדיימ סָאד

 : ןבראפ עטרעדנע

 ? ןפיש יד ןיא ןרָאפעג דיוא טסיב--

 . . . יאדווא --

 ? םייה ןייד זיא ווו ןוא --

 ...םייה ןייק טשינ בָאה'כ --

 .ןצרַאה םוצ ןלאפעגוצ טמעשראפ לּפעק סָאד זיא םיא ייב

 ןאגאק עווואלב

 ףהיימ |פיוא

 .ןקופמ;יינשדוקטסעטנקט עבקהטפגקטענדקעק שלינגט
 'ק םװחא קאד קדא ם קעטאי'לּביצ

 רעטנוא ןופ רָאה ךעיעזיירק עטעזױּפעגסױרַא סלדיימ'ס ---

 ןגױא עצרַאװש עקידנעשטשילב עריא ,לכיט רעטיור רעד

 רעד טימ ןעלהכלמ טנָאמרעד םיא טָאה םינּפ ךיילב ןוא

 *מיצולּפ ַא טימ טצאלּפעגסיוא טָאה רע .טכַאנ רעקידעקערש

 .סעזָאל ןשיװצ ןעגנולקעצ טייוו ,זייוועג ןקידעשטשיּפ ,ןקיד

 טנַאה עטלאק ,ערָאלק ַא טריפעגכרודא טָאה לדיימ סָאד

 םיא טקירדעגוצ ןוא םינּפ ןטציהראפ ,ןקיטָאלב ןייז רעביא

 .ךיז וצ טסעפ

 ?טוג ,רימ טימ ןרָאפ טסוד ...רעקניקנַארק טשינ ןייוו ---

 .טסיירטעג םיא יז טָאה --

 טלּפאצעג קילָארס ךיז טָאה ...ןיהווו טשינ סייוו ךיא זא --

 ,טנעה עריא ןיא

 א

: 
 ְּו

 ו
 ִו
: 
 י

 7 א 2922 1652 א
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 -רָאג ,ןָאגַאװ םענרַאטינַאס ַא ןיא רימ טימ ןרָאפ טסוד --

 ...טײװ

 ! ןכָארבעצ קירב ענרעזייא יד ךָאד טָאה'מ --

 ייוצ טצנאלגעג ןבָאה . . . לגניי רערעייט ןיימ ךָא --

 וצ ןּפיל עלופ עריא טּפעלקעגוצ ךיז ןבָאה, ןייצ עסייוו ןדנָאר

 .ןרעטש ןייז

 ןוא טנעה סלדיימ םענופ ןסירעגסיורַא ךיז טָאה קילָארס

 .עברעוו רעבָארג רעקיאייברעד רעד וצ ּפָאק םעד ןסירַאפ

 -עכָארבעצ יד ןעז ריא'ט ,ןביוא ןכירקפיורַא ןרימ ,ָא --

 עמאס ןפיוא טרעטעלקעגפורא קנילפ רע טָאה . . . קירב ענ

 .ץיּפש

 רעד : שרעדנַא סעּפע רָאג ןעזרעד רע טָאה ָאד רעבָא

 טרָאד ; עהוד ַא יװ ,ןגיובעגסיוא ןוא טמוּפ ןעוועג זיא ךייט

 -חמ ךאילש ןקידמאז ןרעביא ןגיוצעג ךיז ןבָאה טייוו טשינ

 סעדַאטס עטּפעלשעגכָאנ טימ ןרופ עשיוג ןופ עצנאג תונ

 ןופ ןשטייב ןבירטעג ןבָאה סעדַאטס יד .תומהב ןוא ןסּפעש

 סע וװ ,ןיירא דלאוו ןיא ןסקיב עשירענלעז ןוא רעכוטסַאּפ

 ַא ןָא טימ ןטַאמרַאה ןופ טייק עגנַאל ַא ןגיוצעג ךיז טָאה

 .רעטייר עקידנריּפָאלַאג ןוא רענלעז תורוש רועיש

 לדיימ סָאד טעשטיווקעג טָאה -- ! קירוצ ּפָארַא ךירק --

 .ןקָארשרעד

 -עג רע טָאה . . . דלַאװ ןיא המחלמ יד ךָאד זיא טָא --

 .טשארעביא ןגירש

 : תולוק טמורבעג ןבָאה םלוע ןופ

 ! ןטרָאד ןופ ּפָארַא --

 -טנַא רעד ןיא רעטייוו טקוקעג טָאה קילָארס רעבָא

 ענעבָארגעצ ןעזעג טָאה רע וװ ,טייז רעקידרעביאנגעק

 -עכעילֶא עניילק ,דמאז ךעלגרעב ,ןלָאט ענירגג רעדלעפ

 ןכָארקעג ןענעז ,ּפעק טעזיוּפעג ןבָאה םוטעמוא ןוא ,ךעלדלעוו

 -רעהַא רעטנעֶָאנ ץלא סעבַאשז יװ ,רעכייב יד ףיוא דרעפ

 .וצוצ

 םעד ןץזיוועגנָא רע טָאה. . . זנוא וצ ןצנַאט דרעפ ,ָא --

 -עג רעד .ךיוב ןפיוא םיא וצ ןכָארקעג זיא סָאװ ,רוחב ןלעג

 טכַארטַאב ,רעכעלזענ יד טלזעלבעגסקוא טָאה רוחב רעל

 טימ לופ לגניי ןטימ ןעגנורּפשעגּפָארַא קנילפ ןוא םורא םעד

 .סעיינ

 יד ןקייוו וצ גונעג ,ָאנ -- .טעּפַאסעג רע טָאה . . - אנ ---

 -עּפ רעד רעטנוא ןגיל וצ טייצ ןיוש . . . עטָאלב ןיא רעניַײב

 סעזָאל יד רעטניה סעקיװעשלָאב רימ ןבָאה טָא . . . ענער

 ! ןפורסיורַא ייז ייג ךיא ןוא

 ןקיציה םעד ןייג טזָאלעג טשינ ןבָאה ןשטנעמ ערעטלע

 רעד רעבָא .טכַאנ רעביא ןטראוו ןסייהעג םיא טָאה'מ ,רוחב

 סָאד טּפַאכעגּפָארַא ,טנעה ןופ ןסירעגסיורַא ךיז טָאה רעלעג

 ןרַאפ ןקילָארש ןעמונעג ןוא ּפָאק סלדיימ םענופ לכיט עטיור

 : לטנעה

 ! ריִמ טימ םוק ,רעניילק יִעח --

 : געװ םעד טמאצראפ םיא ןבָאה תולגע-לעב

 ,קיּפוּפ םייב ןוט לציק ַא ריד'ט ליוק ַא זַא ,זָאה ייטש --י

 רעטניט ןיא עלַא ָאד ןביילב רימ ןוא דלעה סיוא וטסיב

 ! לודגה

 ןטימ טקיטראפעגּפָא ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,רעפיש הידבוע

 ןטקיטשרַאפ ַא טימ ןעמוקעגוצ זיא ,םָאנָאקע םעד ןדניבּפָא

 .דיירפ ןוא רעגנוה ןופ לוק

 ןרעביא רעגניפ ַא טימ טקיּפעג רע טָאה ! עקלַאקימס --

 זיא טרָא םעד ןיא ָאד זא ,ןייטשראפ וצ ןבעגעג ןוא ןרעטש

 -וש םעד ןסיירוצרעביא ףיוא ןטָאימעלָאּפ עכעלטע גונעג

 . . טעװעטארעג זיא'מ ןוא טייז א ןופ לגילפ ַא סאנ

 ןפיוא קידנקוק ,טורעג טשינ טָאה םלוע .רעדורעג ַא

 קידנליײא ןכָארקעג ןענעז סָאװ ,ןקילארשי טימ רוחב ןלעג

 ,ןגיוא ענעכָארקעגּפָא טימ קירוצ ןלַאפעג ןוא רעמייב רעביא

 .ןטייז עלא ןופ םורַא םעד טכַארטַאב קיאורמוא ןבָאה סָאװ

 ןרָאװעג טקעלפראפ למיה רערָאלק רעד זיא םיצולּפ ןוא

 ןענעז'ס .ןעיירשעג ,המוהמ ַא .ןעיירעסיש ןופ ךיור טימ

 ןופ לדניװש םענירג םעניא ןשטנעמ ןרָאװעג ןדנווושראפ

 -עטניוועצ טימ דרעפ עטעטנעּפעג טעשזריהעג ןבָאה'ס ; זָארג

 יוזא ,ענעיּפ רעליימ ענעסָאלפעגנָא טימ ,רעכעלזענ עטעוו

 .רעייא ןופ ןעלסייוו עטּפַאלקעגנָא יו

 -עגנייא הידבוע טָאה -- ! סעסורט ,רעטרע יד ףיוא --

 ןייז ןעמוקַאב קירוצ טָאה למיה רעד זיב ,גנַאל ױזַא טליטש

 .ברַאפ עָאלב

 -עּפאס ןוא ןעײרעּפָאילַאג טרעהרעד ןעמ טָאה דלַאב ןוא

 א  ןבָאה ןעלטיה עטנרעטשעג-טיור -- ,דרעפ ןופ ןשינ

 -נטייר ןסעזעג זיא קילָארס .םורַא ןרעביא ןוטעג רעקַאלפ
 -יביס ןטעװעדליװעצ ַא ףיוא רענלעז א טימ ןעמאזוצ קיד

 טָאה רע .דרע יד ךיוב ןטימ טשוקעג טָאה סָאװ ,לדרעפ רער

 ןיא ,ךיוב סרענלעז םעד טלגנירעגמורא ןטלַאהעג טסעפ

 ןוא לכיט עטיור סָאד טעכָאפעג ךיז טָאה ךעלטנעה ענייז

 זיא סָאװ ,עקיּפ עקידנעילג יד טלקיװעגמורַא לָאמ וצ לָאמ ןופ

 .ןיירא למיה ןיא שזא ןעגנורּפשעג

 -נערברַאפ-ליוק ןזיװַאב ךיז ןבָאה ! סעצּפָאלכ ,רעהַא --

 ןיא ענעדָאבעג רעצרעה עניורב עטעליּפשעצ ןוא תורוצ עט

 .סייווש

 טגָאיעג טָאה םלוע .דרע יד טשוקעג ןבָאה סעזאל יד ןוא

 -ַאֹּפ עטלגילפעצ טימ רעוו ,דרעפ ףיוא רעוו ,ןקע עלַא ןופ

 ןבָאה'ס וװ ,ךאילש םוצ ןפָאלעג זיא'מ . . . טייו טעה סעל

 .דמאז ,ןסייוו ,ןטנוזַאב ןרעביא ןקעלפ טינ סנטָאש טרימשעג

 ,ףָאש ןקידנעשטיר סענובַאט ןופ ןעװעג ןענעז סנטָאש יד

 עשירעוּפ ; רעדער עטרימשעג טשינ עקידנערָאמש ןופ

 -ײרעּפַאס טימ חוכ רעייז טעברָאהעגסיױוא ןבָאה ךעלדרעפ

 -שימעצ ןוא סיפ יד טרעטנָאלּפעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ ייב ,ןע

 ךיז ןיהווו קידנסיו טשינ ,שממ טלבריוועג ןבָאה תולוק עט

 .ןרעק
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 -ַא ןַאּפש םעד טעװערעקרַאפ ! געוו םעד ּפָא טמיור --

 ןוא ןראסימָאק ןבירטעג ןבָאה -- ! טעברא רעד וצ םייה

 .רענלעז

 ןשיװצ יפ ןוא ןשטנעמ תונחמ ןסיוטשעגניירא ךיז ןבָאה'ס

 ןענעז סערָאנ ןוא סרעלעק עלַא ןופ .רעזייה תורוש עגנע

 עכיה עשלטעטש ףיוא .ענעטלַאהַאברַאפ ןכָארקעגסױרַא

 -עגזיוה טנגעגַאב ךיז ןבָאה ךעלקענאג יד רעטנוא ,ךעלקירב

 -פיונוצ ןופ ןעיירשעגסיוא עקידנסײרצרַאה עדימ טימ ןדניז

 רעביא .רעדניק ןוא רעבייו ערעייז טימ סעטַאט ענעמוקעג

 ןופ ביוטש ןלייז ןביוהעג ךיז ןבָאה ךעלסעג עלָאמש עשיוג

 ןסירעג טָאה םורא רעקינוז רעד ןוא ,תויח עטעיועשובעצ

 עקידנקעמש-שירפ ןופ תוחיר עקיסייב טימ רעכעלזענ יד

 -טרעג ענירג ןופ ,רעדעס ענענַאטשעגסיוא-קיטייצ ןופ ,ייה

 .רענ

 טפול עטליפעגנָא יד טכליהעג טָאה . . . ! רעה-רעה ---

 -צרַאװש ,עטנגעגַאב ןופ םעטָא ןטכידעג ןטכיוהעגסיוא טימ

 ןקידלטעטש ַא ןופ ךיור סנעמיוק יװ .רעליימ ענעסלָאװַאב

 ? סע ןעמ טפיול ןיהווו ,רָאנ גָאז ,יעה -- .ןעניגַאב

 -ייא ענייד ףיוא ךיז זָאלרַאפ ןוא ,רעדורב ,טשינ גערפ --

 ..טרעפטנעעג ןטייוצ םעד רענייא טָאה ? טסעז .ןגיוא ענעג

 ווו ,ענימג ןופ ץאלפ ןטיירב ,ןעיירפ םוצ ןפָאלעג זיא'מ

 ,רענדער םוצ ּפעק ענעסיראפ טימ םלוע טרעגַאלַאב טָאה'ס

 -ָאפעצ ַא טימ ,רָאה ּפָאק ןטרעביושעצ ַא טימ ראסימָאק ַא וצ

 ןענַאטשעג זיא ראסימָאק רעד .ךיוה רעד ןיא טנַאה רעטעכ

 קענַאג םענעגנָאהַאב ןרעטנוא ,לקירב"ענימג ןכיוה ןפיוא

 טלייצרעד ץלַא ןגעװ טָאה רע .ךוט ךעלקיטש עטיור טימ

 ,תומוקמ עטייוו ןופ טדערעג טָאה רע ; קידלציוו רעבָא ץרוק

 עסעוװרָאב ןוא עטעקַאנ ןבָאה ריביס ןקיטסָארפ ןפיוא זַא

 ןטימ קַאשטלָאק זיב ,ךעלדמעה ענייא ןיא טציוושעג םירבח

 ןרעביא זא ; ןרעדוילּפ יד ןריוװעגנָא ןבָאה םישרוי סרסיק

 טרָא ןייא ףיוא טורעג טשינ לעגנארוו טָאה םירק ןעמערַאװ

 עטעפ יד רעביא זַא : ןריורפעג םיא ןטלָאװ סיפ יד יװ ױזַא

 ןופ טזָאלעגרעביא טסימ ןיקינעד טָאה רעדלעפ עשיניַארקוא

 טכוז ארוילטעּפ ןוא -- : דרעפ עשיקאזַאל ענעּפָאלטנַא ענייז

 טלַאהַאב שטיװָאכַאלַאב ; ןטַאּפרַאק יד ןיא םוהת ןרעכיז ַא

 טָאה ךָאנרעד . . . סעטָאלב רעקסניּפ יד ןיא דש םייב ךיז

 -טנא סקיב ןוא דרעוװש ןייז רַאסימָאק רעד טציירקעגרעביא

 -עצ ןימ ַא יו יוזא ,לרָאג םענעסיראֿפ ,םענעגייא זייז ןגעק

 עבלעז יד זא ,טגָאזעג ןוא העובש רעקילייה ַא וצ עינָאמער

 ןרעביא ןרָאי רעטרעדנוה ןענעז סָאװ ןרעוועג עטסאהראפ

 רעטעברא יד ןלעוו ,ןגעלעג זדלַאה סרעיוּפ ןוא רעטעברַא

 ,גיז ןטצעל ןזיב ,ןזָאלסױרַא טשינ טנַאה ןופ םירעיוּפ ןוא

 -רעצליה רעד טימ ןעמאזוצ ןרעדיילשראפ סָאד טעוו'מ ןעוו

 ; . ףכָאס רענ

 .תולוק ןגָאלשעגרעביא ןבָאה ! ! קיטכיר --

 ןַא טיִמ טליטשעגנייא ראסימָאק רעד טָאה ,טעז ריא יו
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 ונוא ראפ םיאנוש ערעזנוא ןבָאה -- טנַאה רענעביוהעגפיוא

  ..רָאנ .טעווענימראפ ןרעסאוו עלא ,טרעטעמשעצ ןגעוו עיַא

 םענופ סייווש-רעסַאװ .ןקידורב םעד טיירדעגסיוא טָאה רע

 "עג ךייא וצ רימ ןענעז סייווש םעד טָא ןיא רָאנ -- ,דמעה

 רימ ןלעוװ יוזַא ןוא ,סעראנ יד ןופ טיײרפַאב ןוא ןעמיווש

 / "הא רעדירב ערעזנוא ןעיײרפַאב ןייג רעטייוו ןעמאזוצ טציא

 םורא ןעלגניר זנוא זא ,טשינ טסעגראפ ! םוטעמוא רעטעב

 ייס סעדנַאב עטפיוקעג ערעייז טימ םיאנוש טלעוו עצנַאג יד

 ןוא ןרַאלָאד רענַאקירעמַא רַאפ ייס ,ןעלטימ ענעגייא טימ

 טייהרעמ יד ןענעז טנעה-ןלָאזָאמ ערעזנוא רעבָא . . . ןליוק

 ןיא סָאד ןוא רעדנעל ןוא ןלייט-דרע עלא רעביא םוטעמוא

 ,טקנעדעגראפ ! גיז ןרעכיז ןראפ עיטנאראג ןוא חוכ רעזנוא

 ךיז ןופ ןסיג םירעיוּפ ןוא רעטעברא רעדירב ערעזנוא זא

 / רעודנוא ןענָאמ וצ ןפלעה ןייג ייז ןזומ רימ ןוא טולב ןכייט

 : ףור ןוא בוח ןקיטכערעג ןקיליײה ,טייהיירפ יד ןבעל לָאז

 ! גנואיירפַאב רעזדנוא רַאפ ףמַאק ןיא

 ןופ תולוק ענעקורט טימ עסַאמ יד טָאה !! !ַאַאַארוה --

 -ראפ רענדער םעד טזָאלעג טשינ ןוא טמערוטשעג רעגנוה

 .יקידנע

 וװ ,טײז א ןֶא ןסקַאװעגסיוא זיא למוט רעשירפ ַא

 -זיורבעגפיוא ןופ םָאנָאקע םעד טצישַאב טָאה רעפיש הידבוע

 טּפעשעגנָא ךיז ןבָאה םירעיוּפ ייב ,החיצר רעשירעיוּפ רעט

 ןוא ןטסיופ טעװעדליװעג ןבָאה'ס .טולב לופ טימ ןגיוא יד

 רעד .םָאנָאקע ןשיטניה םענופ המקנ טנָאמעג ןבָאה רעליימ

 סצירּפ ןטימ טעװעטַאבעלַאבעג ןרָאי טָאה םָאנָאקע רעבלעז

 ןוא ץזָארג עשיציִרּפ יד טיהעג יירט טָאה רע ,קעטנָאיַאמ

 ןקיטרַאפ ןגעוו ריפ ןופ ןוא טיוט םוצ זיב טקיניײּפעג ןעמעלַא

 -עג ךָאנ ןוא טגײלעגּפָא ץירּפ ןראפ ןדוּפ יירד רע טָאה ייה

 ןיא ןריפּפָא ןגעו עטעשטעילַאקעצ ,עטייוו יד רעביא ןסייה

 --- .ןיירא ףיוה

 .ןסירעג םירעיוּפ יד ךיז ןבָאה ! דוסָאמָאס --

 טקורעגסיורא טָאה קרַאק רעטקיטָאלבראפ סהידבוע

 / טעװעליצעג טָאה רע ; ןעלצרָאװ-עװָאל יװ ,ןבלאפ עמורק

 םעד טיהראפ ןוא ןיירא רעמינּפ עשירעיוּפ ןיא ןטַאנארג
 5 .ןעמוקעוצ זיא רענדער רעד זיב ,ןברק

 סראסימָאק םעד טָאה ! םירבח --

 .?דוסָאמַאס,, טּפשמ ןטלַא

 טָאה ןהידבוע .םָאנָאקע םעד ןעמונעגוצ ןבָאה רענלעז

 -עג ,ןסקיב טימ רופ רענעדָאלעגנָא ןַא וצ טריפעגוצ ןעמ

 -וע .ליװ רע רעסעלש-ןסקיב עכלעוו ןביולקסיוא םיא ןסייה

 ןוא סעפויל עטעטסָארַאפ יד שיניבמ טקוקַאב טָאה הידב

 .ןגיּפשעגסיוא

 תוירב ןייז טריא זא ,טרעדנווװעג ךיז רע טָאה ,ָאהָא --

 ןכירקכרודַא טשינ ךיוא יז'ט ,בלימ עקידעבעל ַא ןּפַאכ ןוא

 טגעמ ןליוק יד ןופ ןוא . . . ךעלעביירט עטעטסָאראפ יד ןיא

 . . . ךעלציּפש-ןראגיצ ןעווערטסיימ ריא

 / טנַאה עטניורבראפ

 ' .ןטימ רעדינ םירבח --- .ןוז ןגעקטנַא טלדניוװשעג קידרעּפוק

 יי יע, יי =

 0 גע יב 5



 -יימשעג םיא ןבָאה . . . טַאדלָאס רעטלַא ,גָאלק טשינ --

 -- .ןיירא ןגיוא ענעלָאװשעגנָא יד ןיא רעיײמרַאטיױר טלעכ

 יד דָאש ַא . . ןּפָאטשראפ טשינ ןגָאמ םעד ןלעװ ןסקיב יד

 ןופ לייא לסיבא ןוא ןעלקיװּפָא סופ ןטעקַאנ ןופ סעטַאמש

 .ןרָאּפשּפָא גָאטימ

 לדרעפ ןייז וװ ,טױלּפ םוצ ןעמוקעגוצ זיא ראסימָאק רעד

 -וקַאב לגרעב ַא ןסערפעג קַאמשעג טָאה סנדנובעגוצ ַא

 -ןציז קילארשי טלמירדעג טָאה לטָאז ןפיוא ןוא ייה םענעמ

 -רָאפ סע ןוא לגניי סָאד טקעװענפיוא טָאה רע .טייהרעקיד

 .דניק ביל ַא יװ ,לטָאז ןופ ןעמונעגּפָארַא קיטכיז

 ...טשינ ךיז טגָאלש סע ,סטוג ַא זיא לדרעפ'ס ,ןיינ-ןיינ --

 -וושעצ ןגיוא עקידכעלייק רָאּפ ַא טנפעעצ קילָארס טָאה

 ,טלבײמשעג טָאה ראסימָאק רעד .לפענ ןסייה ןיא ענעמ

 עטלַא ןופ עלעטייק ןטכָאלפעג ַא ענעשעק ןופ ןגיױצעגס:ורַא

 ,.לגני םעד סע טקנעשעג ןוא טלעג-רעבליז רעוויַאלָאקינ

 ןרַאפ קילָארס םיא זיא ,לטָאז ןפיוא ךיז קידנצעז רעבָא

 .ןעגנורּפשראפ עציילּפ

 .טנשקעגנייא לגניי'ס ךיז טָאה. . . ןרָאפטימ לכיא --

 ענייז רעביא טליפרעד קילָארט טָאה ,רבח רעגנוי --

 ראפ -- .רעגניפ סראסימָאק ןופ ןטעלג עליק ןקַאב עסייה

 ןופ סעיסימָאק-רערעל עטיירגעגוצ ָאד ןענעז וד יװ עכלעזַא

 -ייב ןופ ןלעפעג רעסעב ריד זיא סָאװ ,ןטַאטשראוו ןוא ןלוש

 ? עד

 -עגסיורַא קילָארס טָאה ! לקירטש ַא ךיא בָאה טָא --

 יװ ןזיוװַאב ןוא לכיט עטיור סלדיימ םעד ענעשעק ןופ ןגיוצ

 ,ןקעטשוצניײרַא סיפ יד סָאװ ןיא סעילטעּפ ןכַאמ'ט רע יװַא

 ּפָארַא ןעגנעה סָאװ ,סעגָארטסָא ענרעזייא יד ןיא יװ יױזַא

 סלגניי םעד טכַארטַאב טוג טָאה רַאסימָאק רעד .לטָאז םענופ

 ןטקיטָאלבראפ ןרעביא ןקעלפ עטיור יד ,ןגיוא עקידרעייפ

 .ןרעטש ןקידוז םעד ןבעגעג ּפָאטַא ,למינּפ

 ! רעהַא ןרַאטינַאס --

 -עצ ןשיװצ ,טנעה ןשיװצ טלּפַאצעג ךיז טָאה קילָארס

 -שילבעגסיורא ןבָאה'ס עכלעוו ןופ ביוטש גרעב ענעגיולפ

 עקידנפיל ; ןעלּפָאגטסימ ענרעזייא ,סעסָאק ,קעה טעשט

 -עג םיא ןבָאה ןדלַאװעג ,ץרַאה'ס טלּפַאצעג םיא ןבָאה טירט

 .ןרעיוא יד ןסיר

 ןסיוטשעג ךיז ןבָאה ! געװ םעד טשינ טלעטשרַאפ --

 -קעוועגפיוא טזיורבעג ןבָאה, ןטסיופ ןוא רעמינּפ ענעקורט

 קורד ,ךָאי ןטלמירדעגנייא ןרָאי ,ןרָאי רעטנוא ןופ תוחוכ עט

 .ענזישטשנַאּפ ןוא

 -יוװקעג ןבָאה ! ! ! תומחלמ עטסיװ יד גונעג ,גונעג --

 -רעקיוהעגסיוא ןבעל רעדניק טנייוועג ןבָאה ,סעמַאמ טעשט

 ןצכערק טימ טּפָאטשעגנָא ןעוועג ןענעז סָאװ ,סעטַאכ עט

 -קידנקעטשנָא ןוא עטריזילַארַאּפ ןופ סעקילַאק עקיביײא ןופ

 רעביא .,תוברוח רעביא טניה טעיָאװעג ןבָאהס ; עקנַארק

 -עקס ןופ עטרענייבראפ ,טולב ןופ עטקיטסימראפ ןגעוו
 2: ןטעק

 עטלדניװשעג טיירדעג ךיז ןבָאה ןגיוא סקילָארס רַאפ

 עכיילב -- רעמינּפ : עיורג ןוא עצרַאװש -- דרעב : רעדער

 -געמושז ; עקינוז ןוא עקידנטָאש -- סעזָאל ; עקיטולב ןוא

 ,קידלגיּפש ַא ןוא : עקיכיור ןוא עקיצילב -- ןליוק עקיד

 ןרעטנוא טקעטשעגנײרַא םיא ןעמ טָאה לביירט ןרעזעלג

 .י: טנַאה

 עקירכעלײק יד ךרוד ןכָארקעגניירא זיא ןוז יד ןעוו ןוא

 -נורּפשעגּפָארַא קילָארס זיא ,ףיש-ףמַאד ןופ ךעלרעטצנעפ

 רענלעז ַא -עגָאלדָאּפ רעד ףיוא טעב ןסיוו ןופ ןעג

 טָאה ,לברא ןפיוא םלצ ןטיור ַא טימ טַאלַאכ ןסייוו ַא ןיא

 טעב ןיא קירוצ ןוא טנעה עפייטש טימ ןוטעג םענ ַא םיא

 : לכיימש-קזוח ַא טימ טרעדיילשעג

 -ַאלּפ ןוא סעסנָאװ ןייק טשינ ךָאנ ןצָארּפש ריד ייב --

 . . . סעקשַאמ ,סעקלַאמ ןופ ןכָאװ ייווצ ןיוש טסלעּפ

 רעד -= ןשיק ןיא ּפָאק םעד ןבָארגעגנייא טָאה קילארשי

 ןטכַאװשעגּפָא םעניא ןכָאטשעג םיא טָאה עלהכלמ ןעמָאנ

 טיור ַא ןיא ןוטעגנָא לדיימ ַא ןעמוקעגוצ זיא דלַאב .חומ

 -עגוצ טסעפ םיא טָאה ןוא ךוטראפ ןסייוו ַא ןיא ןוא ,לכיט

 סָאד טײרפַאב טָאה רע .טסירב עקידלּפַאצ יד וצ טקירד

 -ידכעלייק טימ טקוקַאב ,למינּפ עטמעטַאב ענעשַאװעגסיוא

 ןוא עלעגייפ ַא יװ ,ןטייז עלַא ךעלעגייא עקידוועריר ,עק

 ןגעלעג ףיש ןיא זיא סָאװ ,עבלעז סָאד ,לדיימ'ס טנעקרעד

 ןרָאפ טגָאזעגוצ סעזָאל יד ןיא םעדכָאנ טָאה סָאװ ,עקנַארק ַא

 ןיא ןרערט טליפרעד טָאה רע .טייוו רָאג ןַאב רעד טימ

 : רעטרעוו ייווצ קידקיטייו טקיטשעגסיורא ןוא לגרָאג

 . . . םייהא ליוו'כ ---

 -ירג ןגיוא עקידוװונה ענייז טליפעגסיוא טָאה לדיימ סָאד

 ףשוק טימ ךעלקעב יד ןיא ךעלעב

 רימ -- .טעשטשעיּפעג םיא יז טָאה . . . לגניי רעייט ---

 . . . ןבעל םעיינ ַא וצ םייהַא ןרָאפ

 ,1920 ןסיורג ַא טימ טקוקעגּפָארַא טָאה חול-טנַאװ רעד

 סרעזייוו עדייב ךיז ןבָאה רעגייז ןופ טַאלברעפיצ ןרעביא

 טפיטשעג ןבָאה סעזָאל ענעטכױלַאב יד. ףלעווצ וצ טקורעג

 -עט-עקשָאמרַאה ד טמירקעגכָאנ ןוא עלעטניוו ליטש ַא ןופ

 יד טימ ,עבולַאּפ רעד רעביא טעזיוּפעג ןבָאה סָאװ ,רענ

 : רעליּפש םוצ ןעיירשעג ןוא ץנעט עטכליהעגּפָא

 עיינ ףיוא עקצַאזָאק ַא . . . רעקידעבעל ,ָאקנאוו ,יעה --

 ! ןטָאנ
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 יבָאקַאי .ב

 רענסוק דוד
 טימ ןעמַאזוצ .ןליופ ,ןילכישז ןיא 1899 ןיא ןריובעג

 ןייק טרעדנַאװעגסיוא עילימַאפ רעטמערָארַאפ רעד

 ַא שא ןטעברַא ןבױהעגנָא רָאי 11 וצ .עשרַאװ

 .ווער רעד ןיא ןטערטעגניירַא ירפ .קירבַאפ-לטכַאש

 -ָארפ יד ןיא רעוט גנַאלנרָאי .גנוגעווַאב-רעטעברַא

 עטיירב ַא לעלַארַאפ טריפ .ןעניירַאפ עלענָאיסעּפ

 1934 ןופ .טייקיטעט-רוטלוק ןוא עשיטסילַאנרושז

 1936 טניז .עזערעב-זוטרַאק ןיא -- 1935 ףוס זיב

 ,"עסערפ עיינ, רעד ןופ רָאטקַאדער ,זירַאפ ןיא --

 רעד ןיא ."עזערעב זוטרַאק, ךוב סָאד סױרַא טיג

 -ָאס ןופ רָאטַאזינאגרָא -- עיצַאּפוקָא רעד ןופ טייצ

 טריטסערַא .טעברַאדדנַאטשרעדיװ ןוא .טעטירַאדיל

 ןוא רעלייווצַאנ ןופ רעגַאל-גנוטָארסױא ןיא ןרָאװ

 .טעדרָאמרעד

 .רצעוט .זעג ווא טסילאנרּושז רעד ,רענטוק דוד

 רעקידעבעל ןייק ןענַאד ןופ ןיוש לעװ ךיא זַא ,ריּפש ךיא,

 ךָאד טסיב -- ןבעלרעביא ָאי טסעװ וד ביוא ...סורַא טשינ

 עניימ רעביא ביג ָאט -- רימ ןופ רעקרַאטש ןוא רעגניי

 יד ןיא טיוט םעד טקוקעג ארומ ןָא בָאה ךיא זַא ,ענעגייא

 ןטימ ,טסיירד ,קיטומ ןברָאטשעג ןיב ךיא זַא ,ייז גָאז ...ןגיוא

 ןטימ ןוא טכילפ ןיימ ןוטעג בָאה ךיא זַא ,ןײזטסוװַאב ןלופ

 האווצ ןיימ ...ןגרָאמ ןרעסעב ַא ןיא ןוא גיז ןיא ןביולג ןטספיט

 ןיא ןעמענ המקנ ןוא ףמַאק ןיימ ןצעזוצרָאפ זיא ןוז ןיימ רַאפ

 יי-ןרַאברַאב עשיטסישַאפ יד

 -סעגרַאפמוא רעזדנוא ,רענטוק דוד טדערעג טָאה ױזַא טָא

 ןגנוי ןייז וצ ,ןעמוקמוא ןייז רַאפ גָאט ַא ,רענטוק רעכעל

 ירעגרעבמעל ןַאשז רעגַאל ןופ טניירפ

 -גנוטָארסױא ןכעלקערש ןיא 1943 ילוי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 טשרע ןיהַא ןעמוקעגנָא זיא רענטוק .רעלייוונעצַאנ ןופ רעגַאל

 רעד ןיא ןעגנוקינייּפ ערעווש םישדח 7 ךָאנ ,קירוצ גָאט ַא טימ

 ןיא ןוא "ידימ שרעש ,, ןופ הסיפת רעשירעטילימ רעזירַאּפ

 םעד ךיילג זיא רע רעבָא .ליװנעמָאר ןופ גנוטסעפ רעד

 זיא רע זַא ,ןרָאװעג ןגָאלשעצ ךעלרעדרעמ ױזַא גָאט ןטשרע

 טימ ,ּפָאק םענעטלָאּפשעצ ַא טימ דרע רעד ףיוא ןגיל ןבילבעג

 -ײּפרַאפ ַא .טנַאה רענעכָארבעצ ַא ןוא גיוא טקַאהעגסיוא ןַא
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 רענעסיברַאפ ןוא רערעטרַאה ךָאנ רעבָא רעקנַארק ַא ,רעטקינ

 גָאט ןבלעזמעד .טעברַא רעד וצ סױרַא ךָאנ סנגרָאמוצ רע זיא

 ,טקינײּפעג ךעלקערש רעדיוו רעגַאל ןופ םיחצור יד םיא ןבָאה

 עקידריוו ןייז יו טקנוּפ ,םיא ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה יז

 - -רַאפ ןוא רעקיאור ןייז יו טקנוּפ ,טציירעג ייז טלָאװ גנוטלַאה

 יז ןטלָאװ ּפָאק רענעביוהעג ,רעצלָאטש ןוא קילב רענעסיב

 ןוא סנקעטש עבָארג ערעייז טימ .החיצר ןיא טכַארבעגנײרַא

 ןוא ןגָאלשעג קידתוידזכַא ,גנַאל םיא ייז ןבָאה לוויטש ערעווש

 ןלַאפעג ,ןייזטסוװַאב ןָא ןוא רעטקיטולברַאפ ַא ,זיא רע ןעוו

 -רעוולָאװער עכעלטע טימ ןַאד םיא ייז ןבָאה ,דרע רעד ףיוא

 .טקידנערַאפ ןליוק

 ןרָאי ענייז עלַא טָאה רע יו טקנוּפ ןברָאטשעג זיא רענטוק

 ,רעפמעק רעתמא ןַא יװ ,ץלָאטש ,קידריװ ,קיטומ :טבעלעג

 רענייז טנגוי רעטסירפ רעד ןופ .דלעה ַא יו ,טסינומָאק ַא יו

 ןוא ףמַאק ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ןענַאטשעג רע זיא

 רעפמעק רעקיטומ ַא : רעבלעזרעד ןבילבעג קידנעטש זיא

  רעוט רענעבעגעגרעביא ןַא ,עקידנטעברא ןופ ךַאז רעד רַאפ

 -לוק רעדָא ןשיטילָאּפ ,ןלַאקידניס ןפיוא ןייז לָאז סָאד יצ --

 -לעזעג וצ ןוא ףמַאק םוצ ןעמוקעג זיא רע .טיבעג ןלערוט

 ןשינעפיט עמַאס יד ןופ טייקיטעט רעלערוטלוק-ךעלטפַאש



 ןיא ,ןילכישז ןיא 1899 ןיא ןריובעג .טיונ רעשידיי רעד ןופ

 רָאג רע טָאה ,רעדניק עניילק טימ לופ בוטש רעמערָא ןַא

 רע טעװערָאה רָאי 11 וצ .ןטעברַא וצ ןבייהנָא טזומעג גנוי

 יד ןיהוו ,עשרַאװ ןיא קירבָאפ-לטכַאש ַא ןיא רעווש ןיוש

 טוומעג טָאה רע .הנויח ןכוז ןרָאפעגרעבירַא זיא ענייז החּפשמ

 אזא טאהעג טָאה רע ןכלעו וצ .ןענרעל סָאד ןסיירעביא

 -נעמעלע יד ןקידנע וצ ןזיוואב טשינ וליפא טָאה רע .טשרוד

 רענעגייא ןייז ןיא טנרעלעג ליפ רעבָא טָאה רע .לוש ערַאט

 ,ימ רענעגייא טימ לענש טָאה ןוא ,טקאדידָאטיױא סלא ,לוש

 לוש זיא טשינ עכלעוו יו ןסיוו רעמ ליפ ןברָאװרעד ךיז

 ןיא ,טכענ יד ןיא ,ןטנוװָא יד ןיא .ןבעג טנעקעג םיא טלָאװ

 טגעלפ ,טעברא רערעווש גָאט א ךָאנ ,טונימ רעיירפ רעדעי

 א יװ ןעגנילש טגעלפ רע סָאװ ,רעכיב יד וצ ןּפַאכוצ ךיז רע

 ןוא עשיריי : ץלא וצ ןפרַאװ ךיז טגעלפ רע .רעקירעגנוה

 עשיטילָאּפ ,עיגָאלָאיצָאס ,עטכישעג ,רוטארעטיל עניימעגלא

 לענש ךיז םוראיוזא טָאה רע .רוטארעטיל עשיטסילאיצָאס

 רעד טָא .רוטלוק ןופ שזאגאב םענעעזעגנָא ןא ןברָאװרעד

 טָאה סָאװ ,ןענרעל םוצ גנארד רעד טָא ,ןסיו וצ ט ש רוד

 .ןבעל עצנאג סָאד טוָאלעגּפָא טשינ ןיוש םִיא

 ןיא טנרעלעג רענטוק טָאה ,רעכיב יד ןיא יװ רעמ ךָאנ

 -מוא זיא רע וװ ,ףמאק ןופ לוש רעד ןיא ,ןבעל ןופ לוש רעד

 ןיוש רע זיא רָאי 12 וצ .סיורָאפ ןעגנאגעג ךעלרעהפיוא

 -עגסיוא ןוא ןייראפ-ריּפאּפ ןלאגעלמוא ןיא דילגטימ ןעוועג

 רעד ףיוא ןתוחילש עקיטכיו רעטעדניבראפ סלא טריפ

 וצ .רעטעברא יד ןופ טקנוּפ-ילמאז םעד ,?עזרעב,,-ןייראפ

 ןבלעז ןופ דילגטימ-גנוטלאווראפ ןרָאװעג רע זיא רָאי 6

 וצ טבילאב קראטש ךיז ןזיוואב ןאד ןיוש טָאה רע וװ ,ןייראפ

 רָאי 11 וצ .טייקיטעט רעלאקידניס רעוויטקא ןייז ךרוד ןכאמ

 ,רעוט רעלאקידניס רעטנאקאב א זיולב טשינ ןיוש רע זיא

 רענייא ןוא טנגוי רעד ןופ רעריפ רענעעזעגנָא ןא ךיוא רָאנ

 20 וצ ,רעטעּפש רָאי עכעלטע .רענדער עטסטבילאב עריא ןופ

 רעד ןופ רעטריגעלעד סלא ,טלייועגסיוא רע טרעװ ,רָאי

 -ןטאדלָאס ןוא -רעטעברא רעוועשראוו םוצ עשינארב-ריִּפאּפ

 -מוא רענטוק זיא לּפאטש וצ לּפאטש ןופ ,יווא טָא ןוא .טאד

 רָאי 23 וצ זיא רע ןעוו ןוא ףמאק ןיא ןסקַאװעג ךעלרעהפיוא

 זיא ,טַאקידניס-ליטסקעט רעוועשראוו ןופ ראטערקעס ןרָאװעג

 רעוט-רעטעברא עטסטבילאב יד ןופ רענייא ןעוועג ןיוש רע

 "וצ ךיז ןבָאה סע טרָאװ ןקימאלפ סטנעמעוו וצ ,עשראוו ןיא |

 .רעטעברא רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט טרעהעג

 -עגנָא ןעוועג געוו-סנבעל סרענטוק ןיוש זיא ןָא ןאד ןופ !

 רענדער רעלופטנאלאט א ,רָאטאזינאגרָא רעטוג א : טנכייצ

 רעד וצ ןסקַאװעגסיױא לענש רע זיא ,רעביירש רעקיאעפ ַא ןוא

 : .רעריפ-ןסאמ א ןופ הגרדמ

 .טַאט ןופ שטנעמ ַא ןעועג לכ םדוק רעכיז זיא רענטוק

 טייקיטעט עשיטילָאּפ ןוא עלאקידניס ןייז .ףמאק ןופ שטנעמ ַא

 םעד ןעגנולשראפ ןבָאה ,טעטיוויטקא עלענָאיצאזינאגרָא ןייז ;

 סָאד .ןעגנוגנערטשנָא ענייז ןופ ןוא טייצ ןייז ןופ לייט ןטסערג

 -ייֵצכיילג ןייז וצ טרעטשעג טשינ טולָאסבא רעבָא םיא טָאה

 -לא ןייז .רעוט-רוטלוק רעראבטכורפ ןוא רעקיטכיט א קיט

 ,רָאנ טמיוצעג טשינ טָאה טײקיטעט עשירעפמעק עניימעג

 ןייז ןסיוטשעגרָאפ ןוא טקיטומעג ,טריריּפסניא ,טרעקראפ

 טשינ שרעדנא ךיוא טָאה סָאד .טיבעג-רוטלוק ןפיוא טייקיטעט

 טשינ טעברא-רוטלוק זיא ןרענטוק ייב םירָאװ ,ןייז טנעקעג

 -יא ןא -- רעוט-רוטלוק עכעלרעגריב ליפ ייב יװ -- ןעוועג

 ןופ טיונ ןוא ןבעל ןלאער ןופ ןסירעגּפָא ,טיבעג רעטרילָאז

 םִיא ייב .ןסאמ עקידנטעברא יד ןופ ןעגנונעפָאה ןוא ןדייל יד

 ןייז ןופ לייט רעלארגרעטניא ןא ןעוועג טייקיטעט-רוטלוק זיא

 רערַאבדײשּפָאמוא ןַא ,טייקיטעט רעשירעפמעק רענײמעגלַא

 יד ןוט ָאװינ םעד ןבייה רַאפ ףמַאק םענײמעגלַא םענופ לייט

 זיא ןיז םעד ןיא ןבעל רענעש ןוא רעסעב ַא רַאפ ,ןסַאמ

 ןשירַאטעלָארּפ ַא ןופ ליּפשיב רעתמא רעד ןעוועג רענטוק

 .רעוט-רוטלוק

 ןוט וצ ןזיװַאב רוטלוק ןופ טיבעג ןפיוא טָאה רענטוק

 ןעמעוו ראפ ,רעוט-רוטלוק עטריטנעשאּפ ךס א יװ רעמ ליפ

 זיא סע .טיבעג ךעלסילשסיוא רעייז זיא טייקיטעט-רוטלוק

 רענעדָאלַאב טעברַא טימ רעד טָא ױװַא יו ןעניוטש וצ טפָא

 -עג ןענופעג ךָאנ טָאה ,רעוט רעשיטילָאּפ ןוא רעלאקידניס

 עטגייווצראפ-טיירב אזא ןעלקיווטנא וצ תוחוכ ןוא טייצ גונ

 ןיא ,ןפורג-טנגוי יד ןיא ,טאקידניס ןיא .טייקיטעט-רוטלוק

 ןעװעג רָאנ זיא רע וװ םוטעמוא ,ןזיירק-גנודליבטסבלעז יד

 הפשב רע טָאה ,טירטוצ א טאהעג רָאנ טָאה רע וװ ןוא

 ןטערטעגסיורא ןיילא זיא רע .ןסיוו ןוא רוטלוק טיירּפשראפ

 טריזיגאגרָא ךיוא טָאה ןוא סעיצקעל ןוא ןטארעפער טימ

 -לעוו וצ ,ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ןוא ןטארעפער עכיירלָאצ

 -ראוו ןסיורג ןיא .רעביירש ןוא רעוט ןגיוצעגוצ טָאה רע עכ

 -קעס ןעװעג זיא רע ןכלעוו ןופ ןיירַאפ-ליטסקעט רעוועש

 -רוטלוק עטסנרע ייר עצנאג א טיובעגסיוא רע טָאה ,ראטער

 רעטטעקרָא-ןילָאדנַאמ ַא ,ןַאמ 60 ןופ רָאכ ַא : סעיצוטיטסניא

 א טָאה רעכלעוו ,זיירקמארד ןטיירב א ,ןאמ 50 רעביא ןופ

 .א ,ָאװינ ןכיוה קיסעמשינטלעהראפ א טכיירגרעד םיא קנאד

 .טנגוי רעד ןשיװצ ןעוװועג רע זיא וויטקא סרעדנוזאב .וו .א

 -ַאגרָא ,ןּפורג-טנגוי רעקילדנעצ טימ טעברַאעגטימ טָאה רע

 ןטערטעגסיורא ,ןזיירק-גנודליב-טסבלעז עכיײרלָאצ טריזינ

 סנטסרעמ טדערעג טָאה רע סעיצקעל ןוא ןטַארעפער טימ

 ךיוא טפָא רעײז רעבָא ,סעמעט עלאיצָאס-שיטילָאּפ ףיוא

 םכילע םולש ןגעװ סרעדנוזאב ,סעמעט עשירארעטיל ףיוא

 עשידיי עטסטבילאב ענייז ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןצרּפ ןוא
 .רעביירש

 -עגמוא ןא טאהעג ןבָאה סעיצקעל ןוא ןטארעפער ענייז

 -סיוא רע טָאה ,רענדער רעלופטנאלאט א .גלָאפרעד ןרעייה

 ןכעלרעסיוא ןטימ יוזא טשינ ,רערעהוצ ענייז ייב ןעמונעג

 רעד טימ רָאנ ,ןדיימוצסיוא טימאב ךיז טָאה רע סָאװ ,טקעפע

 -רעניא ןפיט ןייז טימ ןוא קנאדעג ןייז ןופ קיגָאל רענרעזייא

 ןכלעוו טימ ,ןביולג ןכעלרעניא םעד טָא טימ ,סָאטאּפ ןכעל
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 םלַא רענטוק דוד

 ןפ רַאטערקעס

 ןיירַאפ-ליטסקעט

 .עשרַאוו ןיא

 ףעגנירדעגכרוד ןוא טלארטשאב ןעװעג זיא םיא ייב ץלא

 -יא ןוא טייקטסנרע רעד קנאדא ,ענייז תולעמ יד טָא קנאדא

 -דוטלוק ןייז טריפעג טָאה רע רעכלעוו טימ ,טייקנבעגעגרעב

 ןיא ןסקאוועג ךעלרעהפיומוא סולפנייא ןייז זיא ,טייקיטעט

 םידימלת ענייז ןופ זיירק רעד ,רערעהוצ ענייז ןופ זיירק םעד

 עשירעיצרעד-לערוטלוק ןייז .טרעטיירבעגסיוא ךיז רדטכ טָאה

 זַא ,םענרַאפ . ַאזַא ןעמונעגנָא טייצ רעד טימ טָאה טייקיטעט

 רעטנויט סָאד ,ןגָאז וצ ןבירטעגרעביא ןייז טשינ טעוו'ס

 ןגיוצרעד ךיז ןבָאה ןליױּפ ןיא רעטעברא ןוא עכעלטנגוי

 -לוק ןוא עכעלטפאשלעזעג רעקילדנעצ ןוא טרָאװ ןייז ףיוא

 -טסנידראפ ןייז קנאדא ןרָאװעג טרימרָאפ ןענעז רעוט-רוט

 .טעברא רעלופ

 ןפיוא ןטסנידרַאפ עסיורג רעייז טַאהעג ךיוא טָאה רענטוק

 -רושז רערַאבטכורפ ןוא רעקיאעפ ַא .עסערּפ רעד ןופ טיבעג

 -טנַא רָאי קילדנעצ עכעלטע ןוכ ךשמ ןיא רע טָאה ,טסילַאנ

 ןיא .טיײקיטעט עשיטסילַאנרושז עטגייווצרַאפ-טיירב ַא טלקיוו

 ןייז ןופ לייט ןטסערג םעד טכַארברַאפ טָאה רע ווװ ,עשרַאװ

 ןוא עלַאגעל עלַא ןיא טעמכ טקילײטַאב ךיז רע טָאה ,ןבעל

 -קַאדער ןעוועג זיא רע .ןבַאגסיױא עלַאקידניס עלַאגעל-בלַאה

 -דַאפ ןיא ,רעטעברַאטימ ןוא "רעטעברַא-ליטסקעט,, ןופ רָאט

 -סיוא ןוא ןעגנוטייצ ערעדנַא רעקילדנעצ ןופ ,ןטייצ ענעדיש

 -ָאּפ יד ןיא ןעמונעג לײטנָא וויטקַא ןכײלגסָאד טָאה רע .ןבַאג

 ,טייצ וצ טייצ ןופ ןעניישרעד ןגעלפ סָאװ ,ןעגנוטייצ עשיטיל

 טָאה רע וװ ,זירַאּפ ןיא .ןטָאברַאפ ייז טגעלפ טכַאמ יד זיב

 -טע רע טָאה ,טנַארגימע רעשיטילָאּפ סלַא טבעלעג 1926 טניז

 עיינ, רעד ןיא רָאטקַאדער סלַא טעברַאעג רעלוגער רָאי עכעל

 -סיױרַא ,ןעמוקנָא ןייז ךָאנ ךיילג ,ךיוא ָאד טָאה רע ."עסערּכ
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 רעביא רושָארב עקידנעלסיירטפיוא ,עטנַאקַאב ןייז ןבעגעג

 -עיצַארטנעצנָאק ןשיליוּפ ןכעלקערש סםעד ,עוערעביזוטרַאק

 .רעבָא .רָאי ייווצ עּפַאנק ןרָאװעג טקיניײּפעג זיא רע וװ ,רעגַאל
 -ַאנרושז רעטגייווצְרַאפ-טיירב רעד טָא ףיוא טקוקעג טשינ

 ףיוא טקוקעג טשינ ,טייקיטעט רעשירעביירש ןוא רעשיטסיל

 ןרָאװעג וליפַא יז זיא רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא סָאװ םעד

 רָאד יז ' זיא ,עיסעּפָארּפ עכעלטנגייא ןייז ,טיבעג-טּפיוה ןייז

 | יי א זיולב ,ליײט ַא זיולב ןבילבעג קידנעטש

 -לעוו טימ ,טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רענײמעגלַא ןייז ןופ

 .טָאה יװַא ןוא .ןדנובעג ןפוא ןטסגנע ןפיוא ןעוועג זיא יז רעכ

 ןייז טכַארטַאב טָאה רע .טכַארטַאב קידנעטש יז רענטוק עקַאט

 ןַא יװ רָאנ ,עיסעּכָארּפ יו טשינ טייקיטעט עשיטסילַאנרושז

 -ימ עכעלטפַאשלעזעג עתמא ןַא יו ,ףמַאק ןופ טנעמורטטניא

 טימ ,טסנרע טימ ןריפוצסיוא טימַאב יז טָאה רע סָאװ ,עיס

 .גרָאז טימ ,תוירזזַא

 -עג טָאה רענטוק סָאװ רָאי עכעלטע יד ךימ ןָאמרעד ךיא

 -עגרעביא ןַא רַאפ סָאװ טימ ."עסערּפ עיינ,, רעד ןיא טעברַא

 ןגױצַאב סע ךיז טָאה רע טטנרע ןַא רַאפ סָאװ טימ ,טייקנבעג

 רע גוירחַא ןוא גרָאז ַא רַאפ סָאװ טימ ! טעברַא ןייז וצ

 -ַאפ ןעוועג זיא רע רעכלעוו רַאפ ,טייז יד ןטיירגוצ סע טגעלפ

 - טצמכ עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוק טגעלפ רע ! ךעלטרָאװטנַאר
 - ,קעװַא ןיוש ןענעז עלַא ןעוו ,טּפָא ןוא רעטשרע רעד קידנעטש
 ןייז ייב ןבילבעג גנַאל ךָאנ ,רעלדַאנ עינומ יוװ טקנוּפ ,רע זיא

 .עטניא ןוא רעסעב סָאװ ידכ ,ןריּפַאּפ ענייז רעביא שיטביירש

 ,טריסַאּפ טָאה לָאמניײא טשינ .טייז ןייז ןטיירגוצוצ רעטנַאסער

 / ַא ןייגוצקירוצ ןבילבעג טשינ טייצ ןייק ןיוש םיא זיא סע זַא

 ןרעגָאמ ַא טימ קידנעמוקּפָא ןוא ...טיורב-טנווָא םוצ םייה

 רעד וצ ןּפָאלעג עיצקַאדער רעד ןופ ךיילג רע זיא ,שטיװדנַאס

 ןדעי םיא ףיוא טרַאװעג טָאה סָאװ ,גנולמַאזרַאפ רעדָא גנוציז

 : ,טנווָא

 טיײקיטעט' רעשיטסילַאנרושז ןייז רַאפ תֹוירחַא עקיזָאדיד

 ץלַא ףיוא לּפמעטש ןשיטסירעטקַארַאכ ַא טגײלעגפיורַא טָאה

 ,טייקטכע ,טייקטסנרע ןופ לּפמעטש ַא ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ

 ךָאנ ןביירש ןייז ןיא ,טָאה רענטוק .טייקרעביוז ,טײקכעלכַאז

 םעד ,טקעפע ןכעלרעסיוא םעד ןטימעגסיוא ,ןדער ןיא יו רעמ

 -גנעגוצ ,ךעלכַאז ,טושּפ ןבירשעג טָאה רע .ץוּפ ןשירַארעטיל

 .שטנעמ-סקלָאפ ןדעי רַאֿפ ,ר-טטעברַא ןדעי רַאפ ךעל

 ןײז ןופ טפַארק יד טרענימרַאפ טשינ טולָאסבַא טעל פָאד

 - "רַא ענייז .ךעלטנזעוו טקריוװעג טָאה סָאװ ,טרָאװ ןבירשעג

 ' יד ןגעוו סעטעקנַא עסיורג ענייז ,ןשזַאטרָאּפער ןוא ןעלקיט

 ,רעטעברַא יד ןופ ןבעל ןגעוו ,ןכַאפ עשידיי 0 :ְ ,רעקרעווטנַאה

 -עפער ןוא סעדער ענייז יו טקנוּפ --- ןבָאה ,רעלדנעהניילק

 רעכעלרעניא רעייז טימ ,ךעלכעזטּפיוה טקריוועג -- ןטָאר

 -קעװַא יד ןופ טייקטסנרע רעד טימ ,טּפַארק-סגנוגייצרעביא

 ןכלעוו טימ ,םעטָא ןשירעפמעק ןטימ ,ןעמעלבָארּפ עטלעטשעג

 ןןייז ןגעוו ןגָאז ןעמ ןעק עבלעזסָאד .טכיױוהַאב ןעוועג ןענעז ייז

 -יל יד ,עזערעב-זוטרַאק רעביא רושָארב רעקידנעלסיירטפיוא

 .קורדסיוא
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 גנורעדליש יד .ענעדײשַאב טרָאד ןענעז ןעלטימ עשירַארעט
 -ַאנ ,עיור ןופ עװנַאק ַא רעדנַאנַאפ טלקיװ רענטוק .עטושּפ

 .םיוק טריטנעמָאק רע סָאװ .,ןשינעעשעג ןוא ןטקַאפ עטעק

 ,גנורעדליש רעכעלכאז ,רעטושּפ רעד טָא ןיא דָארג רעבָא

 יד טגיל ,רינַאמ ןשירַארעטיל ןקירעביא ןדעי ןופ ןוטעגסיוא

 עקידנרעטישרעד ןוא עקידנגיצרעביא יד ,טפארק עצנאג

 .רעגאל-עיצארטנעצנָאק ןופ גנורעדליש רעד ןופ טּפארק

 -כאז ןוא רעטושּפ א טימ ,ןעלטימ עגראק טימ טָאה רענטוק

 ,רעמ ליפ ןכיירגרעד וצ ןזיוװַאב ןטקַאפ ןופ ךַארּפש רעכעל

 ןופ ןעלטימ עסקעלּפמָאק יד טימ לָאמטּפָא טגנילעג סע יװ

 .קרעוו שירארעטיל א

 ,ןעכיז טָאה ןרענטוק ןופ טייקיטעט עשיטסילאנרושז יד

 -ָאֹּפ ןוא עכעלטפאשלעזעג א טַאהעג ייר רעטשרע רעד ןיא

 רוטלוק ריא ןעוועג ךיוא רעבָא זיא סיורג .גנוטיידאב עשיטיל

 ,ןשזאטרָאּפער ןוא ןעלקיטרא ענייז .גנוטיידאב עשירעיצרעד

 ,רעטעברא רעטנזיוט ךרוד ןרָאװעג טנעיילעג ןענעז סָאװ

 ןבָאה ,ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעלדנעהניילק ,רעקרעווטנאה

 טשינ ,שיטילָאּפ ןוא ךעלטפאשלעזעג טקעוװעג זיולב טשינ

 -ייטשעגייב ליפ ךיוא רָאנ ,ףמַאק ןוא טַאט וצ ןפורעג זיולב

 ,ןסאמ יד ןופ ןייזטסווואב םעניימעגלא םעד ןקעוווצפיוא טרע

 ךרוד ןרעטנענרעד וצ ייז ןוא ָאווינ-רוטלוק רעייז ןביוה וצ

 .ךוב םוצ ,טרָאװ ןטקורדעג םוצ גנוטייצ רעד

 ןיא ,זיא ןרענטוק ןופ טייקיטעט עשיטסילאנרושז יד

 -עג יװ -- ןרָאװעג ,דָאירעּפ ןסיוועג א ןופ ךשמ ןיא ,זיראּפ

 -טכורפ יד ןופ סנייא ,ןטיבעג-טּפיוה יד ןופ סנייא -- טגָאז

 ןיא .טעברא רעכעלטפאשלעזעג ןייז ןופ ,ןטיבעג עטסראב

 דָאירעּפ רעטסראבטכורפ רעד רעבָא זיא ןעמונעג ןיימעגלא

 ,גירק ןזיב סלאפנדעי ,ןבעל ןכעלטפאשלעזעג סרענטוק ןיא

 ,טרָאד .ןליוּפ ןיא דָאירעּפ-טייקיטעט ןייז ,קפס םוש ןָא ,ןעוועג

 ןייז ןופ לייט ןטסערג םעד טכארבראפ רע טָאה ,ןליוּפ ןיא

 רַאפ ןבעגעגקעװַא ןרָאי עטסעב ענייז רע טָאה טרָאד ,ןבעל

 -סקלָאפ יד ןופ ךַאז רעד רַאפ ,עקידנטעברַא יד ןופ ךַאז רעד

 טגָאיראפ ,זיראּפ ןייק ןעמוקעג 1936 ןיא זיא רע ןעוו .ןסאמ

 טָאה ,םזישַאפ ןשיליוּפ ןקיטלָאמעד ןופ סעיסערּפער יד ךרוד

 ןופ טייהנעגנאגראפ עכיײר א ךיז רעטניה טאהעג ןיוש רע

 -עפמעק רעכעלדימרעדמוא ןופ רָאי קיצנאווצ ןוא עכעלטע

 ןוא ןטוװרּפעגסיוא ןא ןופ שזאטס א ןוא טייקיטעט רעשיר

 .רעוט-רעטעברא םענעבעגעגרעביא

 א טריפעג ךיז טײצ עגנאל א רענטוק טָאה זיראּפ ןיא

 רעכעלריטאנ ןייז ןעק סָאװ .טלצרָאװעגסיױא יװ ,דמערפ לסיב

 זיא סע :ךארּפש יד טוג טנעקעג טשינ טָאה רע -- ןופרעד

 סע ;עיצארגימע רעד ףיוא ןבעלוצנייא ךיז ןעוועג רעווש

 -על עכעלטפאשלעזעג עכיירגנאפמוא סָאד טלעפעג םיא טָאה

 -רעטעברַא עטיירב יד ,ןלוּפ ןקידהמחלמרַאפ םענופ ןעב

 -טוק טָאה ,ןטייקירעווש עלא ץָארט ,ךָאד .עשראוו ןופ עסאמ

 ךיילג ךיז ,ןעועג טניוװעג קידנעטש סע זיא רע יװ ,רענ

 ןיא ןוא טעברא רעד ןיא ןערב ןצנאג ןטימ ןפרָאװעגניײרא

 רענטוק דוד

 ןוז ןייז ןוא

 עקידנריפ יד ןופ רענייא ,זיראּפ ןיא ,ָאד ךיוא ןרָאװעג לענש

 רעד ןיא ,"עסערּפ עיינ, רעד ןופ עיצקאדער רעד ןיא ,רעוט

 -עװ ,"טניירפ-עסערּפ, יד ןופ עיצאזינאגרָא-ןסאמ רעסיורג

 ןשיווצ : ןרָאװעג רעטעּפש זיא רע רַאטערקעס-לַארענעג סנעמ

 זיא רע וװ ,ןטיבעג ערעדנא עלא ףיוא רעטעבראטימ ענייז

 ןשיװצ ,סעטעיסָאס יד ןיא ,ןטאקידניס יד ןיא :קיטעט ןעוועג

 יו םוטעמוא -- רעלדנעהניילק יד ןשיװצ ,רעקרעװטנַאה יד

 ,טכארבעג רָאנ םיא טָאה טייקיטעט עכעלטפאשלעזעג ןייז

 -בכיט א ןופ קנעדנָא ןקיטכיל םעד טוָאלעגרעביא רע טָאה

 -לָאטשירק ,ןכעלרע ןא ןופ ,רעוט םענעבעגעגרעביא ,ןקיט

 .רעפמעק םענייר

 -שירעפמעק ןייז ,טייקנבעגעגרעביא ןייז ,טייקכעלרע ןייז

 ,גירק ןתעב קורדסיוא םוצ ןעמוקעג רעמ ךָאנ ןענעז ,טייק

 ןוא ןרעװש םעד טָא ןיא ,עיצאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא

 ,רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןדעי ןופ ןעװ ,דָאירעּפ ןשיִארעה

 -יוזא טרעדָאפעג יז טָאה ,ןעמָאנ םעד ןעוועג טרעוו זיא סָאװ

 רענטוק ! רעיודספמאק ןוא טומ ליפיווא ,שפנ תוריסמ ליפ

 ןטשרע ןופ .עבָארּפ יד ןטלַאהעגסיױא טנכייצעגסיוא טָאה

 ןפרָאװעגנײרא ךיז ןבעל ןוא בייל טימ רע טָאה ןָא טנעמָאמ

 -נָא רעד ןיא ךיז רע טניפעג 1940 ףוס ןיא ןיוש .ףמַאק ןיא

 -רָא-טעטירַאדילָאס, רעלַאגעלמוא רעשידיי רעד ןופ גנוריפ

 עקיטכיו אזא טליּפשעג רעטעּפש טָאה סָאװ ,?עיצַאזינאג

 ןיא ןדיי יד ןופ דנאטשרעדיו םעד ןריזינאגרָא ןיא לָאר

 טײקיטעט-טּפױה יד זיא טנעמָאמ םענעי ןיא .ךיירקנארפ

 יד ראפ ףליה ןיא ןענאטשאב עיצאזינאגרָא רעד טָא ןופ
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 ןא ןיא ןוא ענעגנאפעג'סגירק יד ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ

 -וקָא רעשטייד רעד :טעברא-גנורעלקפיוא עקידנעכערּפשטנא

 .ףוצרּפ ןקיטולב ןייז ןזיוועג ןפָא טשינ ןאד ךָאנ טָאה טנַאּפ

 -ירדרעטנוא יד .טרעדנעעג לענש ךיז טָאה עגאל יד רעבָא

 יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .טקראטשראפ ךיז טָאה גנוק

 עטשרע יד ןרָאװעג טנפעעג ןענעז סע .ןדיי ףיוא סעװאלבָא

 -נארד ךָאנרעד ןוא עיוויטיּפ ,דנאלָאר-אל-ןָאב :ןרעגאל-ןדיי

 ,ילוי רעט-16 רעקיטולב רעד ןעמוקעג רעטעּפש זיא סע .יס

 ײֵצילָאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג ןלאפעגרעביא זיא זיראּפ ןעוו

 ,רענעמ ,ןדיי טנזיוט קיסיירד רעביא ןוא ָאּפאטשעג ןוא

 וצ ןרָאװעג טּפאכעג ןענעז ,רעדניק עניילק ןוא ןעיורפ

 .טיוט וצ ,עיצאטרָאּפעד

 -טעטיראדילָאס,, רעד ןופ טייקיטעט יד ןוא ןבאגפיוא יד

 קראטש טימרעד גנאהנעמאזוצ ןיא ןענעז ?עיצאזינאגרָא

 יד טרעטיירבעגסיוא ךיז לכ םדוק טָאה סע .ןסקאוועגסיוא

 ןוא עטרינרעטניא יד ראפ ףליה יד ,טעברא-טעטיראדילָאס

 ךיז טָאה טימרעד קיטייצכיײלג .דעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז

 טעברא-דנאטשרעדיוו יד טקראטשראפ רעמ ץלא ךיוא רעבָא

 זיא *עיצַאזינַאגרָא-טעטירַאדילָאס יד, : עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ

 ןופ עיצאזינאגרָא-ןסאמ יד ןרָאװעג רעמ ץלא זייווכעלסיב

 .ףמאק ןוא דנאטשרעדיוו

 ןעוועג דָאירעּפ ןצנאג םעד טָא ןופ ךשמ ןיא זיא רענטוק

 -ילָאס רעטיירב רעד טא ןופ רעריפנָא-טּפיוה יד ןופ רענייא

 רעד ןופ ראטערקעס .טעברא-דנאטשרעדיוו ןוא -טעטיראד

 -טּפױה רעד ןעוװעג רע זיא "עיצאזינאגרָא-טעטיראדילָאס,

 טָאה סָאװ ,טייקיטעט רעטגייווצראפ ריא ןופ רָאטאזינאגרָא

 וצ ,גנורעקלעפאב עשידיי יד ןקיטומ וצ ליצ סלא טאהעג

 -רעדיוו וצ רעמ ץלא ןסיוטש וצ ןוא ןרעיודוצסיוא ריא ןפלעה

 רָאּפ ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ןעוועג זיא רע .ףמַאק ןוא דנַאטש

 -טעטיראדילָאס רעקילדנעצ יד ןופ רָאטאזינאגרָא רעד םירבח

 טאהעג ןבָאה סָאװ ,עטרינרעטניא יד ראפ סעיצאטסעפינאמ

 עיצאטסעפינאמ עסיורג יד :דנאל ןיא גנַאלקּפָא ןקראטש א

 ;דנאלָאר אל"ןָאב ןופ רעגאל ןופ ןרעיוט יד ייב 1941 ןיא

 עלארטנעצ רעד ןיא :סעיצאטסעפינאמ ערענעלק עירעס יד

 םעד ןיא ,"ץיירק ןטיור,, ןופ סעיליפ-ןאמסידנָארא יד ןיא ןוא

 .װ .א .א סירעמ יד ןיא ,"ענעגנאפעג-סגירק יד ןופ זיוה,,

 טסעטָארּפ סלא ,1942 ינוי ןיא עיצאטסעפינאמ עסיורג יד

 עד יר ןופ לָאמקנעד ןראפ ,"עטאל עלעג,, יד ןריפנייא ןגעק

 ילוי ןט-16 ןכָאנ עיצאטסעפינאמ עסיורג יד ;טעקָאר אל

 ןרעיוט יד ייב ןעיורפ עשיזיוצנארפ-שידיי 150 ןופ 2

 ןעגנווצעגפיוא טָאה סָאװ ,עיצאטסעפינאמ א .,יסנארד ןופ

 יד ראפ ךעלקעּפ ןעמענוצפיוא רעגאל ןופ טנאדנאמָאק םעד

 עבלעזיד ןופ עיצַאטסעפינַאמ עטרעטיירבעגסיוא ןַא ; רעדניק

 יד וװ ,(1 *ףישזוא,, ןופ ןלַאקָאל יד ןיא ,סנגרָאמוצ ,ןעיורפ

 יד ןרעפילסיוא ןגעק טריטסעטָארּפ ןבָאה ןטנאטסעפינאמ

 ךיירקנַארפ ןיא "טַארךעדוי , (ו
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 יד ןבעגוצקירוצ טגנַאלרַאפ ןוא סיצַאנ יד וצ רעדניק עשידיי

 יא תושר ןייז ןיא טַאהעג טָאה "ףישזוא. רעד סָאװ ,רעדניק

 .וװ .א

 סלַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סעיצַאטסעפינַאמ עלַא עקיזָאד יד
 ןגעק גנונימ עכעלטנפע עשיזיוצנארפ יד ןביוהוצפיוא ליצ

 טעטיראדילָאס יד ןקראטשראפ וצ ןוא ןעגנוקינייּפ-ןדיי יד

 עסיורג א טליּפשעג ןבָאה ,ענעטילעג יד ןופ תוחּפשמ יד טימ

 ןיא ןוא ןזיוצנארפ ןוא ןדיי ןופ גנורעדירבראפ רעד ןיא לָאר

 רעבָא .טסייג-דנאטשרעדיוו ןשידיי ןופ גנוקראטשראפ רעד

 -רעדיוו ןופ געװ ןפיוא ן ּפ א ט ע זיולב ןעװעג ןענעז סָאד

 רערעווש ךָאנ ךיז טָאה יצאנ ןופ טסיופ יד ןעוװ ןוא .דנאטש

 זיא עגאל יד ןוא בושי ןשידיי ןופ ּפָאק ןפיוא טזָאלעגּפָארא

 -ַאזינַאגרָא-טעטירַאדילָאס, יד זיא ,רעטסנרע ךָאנ ןרָאװעג

 טָאה רענטוק ןוא ןדָאטעמ עשירעפמעק ךָאנ וצ רעבירא ?עיצ

 ןטקעריד א וצ עטסקיטומ יד ןריזיליבָאמ ןעמונעג ןאד ךיז

 .ןענַאזיטרַאּפ סלַא ףמַאק ןטנּפָאװַאב

 -טעטיראדילָאס רעשירָאטאזינאגרָא רעד טָא וצ לעלאראּפ

 א טלקיװטנא ךיוא רענטוק טָאה ,טעברא-דנאטשרעדיוו ןוא

 -עפער ךרוד ,טעברַא רעשירערעלקפיוא-שיטילָאּפ עקיטכיוו

 עכלעוו ,טנָארּפ ןופ סעיצאמרָאפניא ןוא ןטאקינומָאק,ןטאר

 ,ןוא עיצאזינאגרָא רעד ןופ םירבח עלא וצ ןעגנאגרעד ןענעז

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לייט ןסיורג ַא וצ ,ייז ךרוד

 -אב ךיז רענטוק טָאה ,טָאטש רעד ןופ ןלאטראווק עלא ןיא

 טומ רעייז ןקראטש וצ ,ןדיי יד ןופ לארָאמ יד ןביוה וצ טימ

 רעסיוא טָאה רע .טסייג-דנאטשרעדיוו רעייז ןקיטסעפ וצ ןוא

 -ויב, ןלאגעלמוא ןופ עיקאדער רעד ןיא טעבראעגטימ םעד

 ,טיײצ עטשרע יד ןרָאװעג ןבעגעגסיורא זיא סָאװ ,"ןיטעל

 -קאדער רעכעלטרָאװטנאראפ ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש ןוא

 -טעטיראדילָאס , רעד ןופ ןאגרָא ,"ףליה רעזנוא,, ןופ רָאט

 ."עיצאזינאגרָא

 שיטסירעטקַארַאכ ןוא טנַאסערעטניא טסכעה זיא'ס סָאװ

 ןיא טייצ ןעניפעג ךָאנ טָאה רע סָאװ ,סָאד זיא ןרענטוק ראפ

 ךָאנ ןעשעג זיא סָאד !טעברא-רוטלוק ראפ ןגרָאז וצ טומ

 םענייא ןיא ,"עטאל רעלעג, רעד ןגעוו גנונעדרָאראפ רעד

 טשינ ןבָאה ןדיי ןעוו ,זיראּפ ןיא ןטנעמָאמ עטסרעווש יד ןופ

 .טנוװָא ןיא רעגייזא 8 ךָאנ בוטש ןופ ןייגסיורא רעמ טרָאטעג

 -רוטלוק ןופ ןַאלּפ ןצנַאג ַא טכַארטעגוצ ןַאד טָאה רענטוק

 ,רעזייה-קָאלב יד ראפ סרעדנוזאב ,ןטנװָא יד ןיא טעברא

 ידכ ,ןעמאזוצ טניוװעג ןבָאה תוחּפשמ עשידיי ערערעמ וװ

 ךיז ןוא טומ ןופ ןלאפּפָארא ןדיי יד ןזָאל טשינ םוראיוזא

 ויטאיציניא ןייז קנאדא .ןָאט טשינרָאג ןופ ןריזילארָאמעד

 ןקעטָאילביב עקידנרעדנאוו עניילק ןרָאװעג ןפאשעג ןענעז

 -ייֵלק ןופ ןפערטנעמאזוצ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענעז סע ןוא

 רעכיב עשידיי טנעיילעג טָאה ןעמ עלעוו ףיוא ,ןדיי ןּפורג ענ

 .ףגארפ עשיטילָאּפ ןוא עלערוטלוק רעביא טריטוקסיד ןוא

 רעד טָא ץוחא טָאה רענטוק זא ,ןבעגוצ ךָאנ ןעמ ףראד יצ

 ןעמאזוצ טעבראעגטימ ךָאנ טייקיטעט רעטגייווצראפ יוזא
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 ןּריזינאגרָא םייב ןיטשרוב ףעסָאי .רד ןוא רעלדאנ עינומ טימ

 ? עלעוטקעלעטניא עשידיי יד ןופ דנאטשרעדיוו םעד

 ןופ טײקיטעט-ףמַאק יד ןעועגסיוא טָאה סע יװאיו טָא

 -גַאג ןופ ךשמ ןיא ! עיצאּפוקָא רעשטייד רעד תעב ןרענטוק

 ויא טסערא ןייז ןופ גָאט םוצ זיב דָאירעּפ ןלאגעלמוא ןעצ

 רע .ןטסָאּפ ףמאק ןייז ףיוא ןענאטשעג ךעלדימרעדמוא רע

 טשינ ,תוחוכ ןייק טשינ ,טייצ ןייק טשינ טניושעג טשינ טָאה

 ןיא .ייראבראב רעשיצאנ רעד ןגעק ףמאק ןיא טנוזעג ןייק

 וצ םיא דכ .קלָאפ ןייז ןופ רעיודסיוא ןוא םויק ןראפ ףמאק

 -עגרָאפ לָאמ ליפ םיא ןעמ טָאה טייקיטעט ןייז ןרעטכיילראפ

 -עיצאריּפסנָאק בילוצ ,רעטעּפש זיא סע סָאװ ,סָאד טגייל

 ,רעוט רעטלָאצאב א ןייז וצ :טייקדנעווטיונ א ןרָאװעג ,םימעט

 א .,רעבָא .ןבעל ןראפ ןטעברא םוראיוזא ןרָאּפשראפ ןוא

 ןא ןעװעג סע זיא ןרענטוק ראפ .טרּפ רעשיטסירעטקאראכ

 זיא סָאד ןמז לכ ןטעברא וצ ןרעהוצפיוא טשינ ךאז-עיציבמא

 עמייהעג ייווצ ןשיוװצ .,וזא ןוא .קדנעווטונ טולָאסבא טשינ

 ,ןעגנוציז ייוצ ןשיװצ רעדָא סאג רעד ףיוא ןטקנוּפפערט

 ןט-4 ןיא לבטש-םעדיוב ןייז ףיוא ןעמוקקירוצ רע טגעלפ

 א ךעלעטיײב-רעדעל ענייז ייב ןטעברא ןוא ןאמסידנָארא

 עיינ רעדָא גנופערט עיײנ א זיב העש א רעדָא העש עבלאה

 -- לָאמנײא .סאג רעד ףיוא ןפורּפָארא םיא טגעלפ גנוציז

 אזא ןופ רע זיא -- 1942 רעבמעצעד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןרָאװעג טרטסערא זיא רע .ןעמוקעגקירוצ טשינ גנופערט

 -רא ןייז ןריפסיוא םייב ,לאירעטאמ ןקידנריטימָארּפמָאק טימ

 -- -- .ןטסָאּפ-ףמאק ןייז ףיוא ןלאפעג זיא רע .טעב

 -רעווש יד ןיא ןרָאװעג טקיניײּפעג רע זיא םישדח ןביז --

 "לדימ שרעש , ןופ הסיפת רעשירעטילימ רעד ןיא :תוסיפת עטס

 ךָאנרעד ןוא ליװנעמָאר ןופ גנוטסעפ רעד ןיא ןוא זיראּפ ןיא

 -עיצארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג טעדרָאמרעד שילאיטסעב

 ןופ רָאי ןט-47 ןיא ןעמוקעגמוא שידלעה זיא רע .רעגַאל

 .ןבעל ןייז

 א -- .רענטוק דוד ןופ ןבעל סָאד ןעװעג זיא אזא טָא

 -עדנווואב סיורא טפור סָאװ סקיטומ א ,שירעפמעק א ןבעל

 -ָאי-קיסיירד רעכעה ןייז ןופ ךשמ ןיא .טקעּפסער ןוא גנור

 טשינ לָאמנײק רענטוק טָאה טייקיטעט רעשירעפמעק רעקיר

 -עג טשינ םיא טָאה ךאז ןייק .טײקיטנעהּפָא ןייק טנעקעג

 -ספמאק ןטנכיײצעגנָא ןייז ןופ רָאה א ףיוא ןדנעוװּפָא טנעק

 -לעוו טימ ,הסיפת ןייק טשינ ,סעיסערּפער ןייק טשינ :געוו

 טשינ ,ןלױּפ ןיא לגניי סלא טנאקאב ךָאנ ךיז טָאה רע רעכ

 ןרָאװעג טכארבעג זיא רע ווו ,עזערעב-זוטראק םישדח 17 יד

 ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעוועג זיא רע .16 עטשרע יד ןשיווצ

 -יפעד סנינעל ןופ ןיז ןיא "רענָאיצולָאװער ןלענָאיסעּפָארּפ;

 -ָאװער םענעבעגעגרעביא ןוא םענייר םעד טָא ןופ ,עיצינ

 ,עיסעּפָארּפ עקיצנייא יד זיא ףמאק ןעמעוו ראפ ,רענָאיצול

 -ןיפ ,טראצ א טאהעג טָאה רע .ףמאק רעקיטכיר רעד

 רענעבעגעגרעביא רעיײז א ןעוװעג זיא רע ;ץראה קידנליפ

 קידנעטש ץלא ןופ רעכעה רעבָא טָאה רע !רעטָאפ ןוא ןאמ

 ןייז ,טכילפ ןייז ,טייקיטעט עשירעפמעק ןייז טלעטשעג

 -עג ענייז עלא ,עיגרענע עצנאג ןייז .לאעדיא ןשיטסינומָאק

 טסניד ןיא טלעטשעג רע טָאה ,ענייז ןטייקיאעפ עלא ,ןקנאד

 -עג טשינ ךיז טָאה רע ןכלעוו ראפ ,לאעדיא ןקיזָאד םעד ןופ

 -לעה ןייז .ןבעל ןייז ןייז וצ בירקמ טונימ ןייא ןייק טלקאוו

 ןעוועג זיולב זיא טיוט ןטימ םינּפ לא םינּפ גנוטלאה עשיד

 -עפמעק ,ןטפאהרעטסומ םעד טָא ןופ גנוניורק עשיגָאל יד

 .ןבעל ןשיר

 -עג רעכעלרעה רעד טָא וצ ןבעגוצ ךָאנ ןעמ ןעק סָאװ
 -רעּפ עכעלטע טשינ ביוא ,רעפמעק םעד רענטוק ןופ טלאטש
 ? ןשטנעמ םעד רענטוק ןופ ןכירטש עכעלנעז

 -ראה א .,רענעזָאלעגוצ א ,רעטושּפ א ןעוועג זיא רענטוק

 רעד ,רעריפ-ןסאמ רעד ,רע .רעשירבח רעיײז א ןוא רעקיצ

 -נעטש טָאה ,רעוט רעכעלטפאשלעזעג רענעמונראפ-קיבייא

 ןריסערעטניא וצ ךיז ,דיחי ןראפ ןגרָאז וצ טאהעג טייצ קיד

 רע .ףליה וצ ןעמוק וצ םיא ןוא ןבעל ךעלנעזרעּפ ןייז טימ

 טימ ,יד עלא ראפ ןוא טרָאװ טוג א טאהעג ןדעי ראפ טָאה

 רע זיא ,טקאטנָאק ןרעטנענ א ןיא ןעמוקעג זיא רע עכלעוו

 םוטעמוא זיא רע זא;טשינ רעדנווו ןייק .עטאט א יװ ןעוועג

 ןרהא ןעמָאנ רעד טגעלפ עשראוו ןיא .טבילאב יוזא ןעוועג

 יד ףיוא ןייז -- ןסייהעג טרָאד טָאה רע יװ -- קעבָארקס

 -מורא ןענעז סעדנעגעל ןוא רעטעברא עשידיי עלא ןופ ןּפיל

 ןעוו .טייקשירבח ,טייקכעלרע ,טייקסטוג ןייז ןגעוו ןעגנאגעג

 -ָאּפ יד ןבָאה עזערעב-זוטראק ןופ ןרָאװעג טיירפאב זיא רע

 -אד ןופ הסיפת רעוועשראוו רעד ןיא עטריטסערא עשיטיל

 -עיצעּפס א דיירפ סיורג ןופ טנדרָאעגנייא עקסווָאשטיװָאלינ

 זיא זיראּפ ןיא ךיוא .שינעעשעג םעד דובכל גנורעייפ על

 רימ זיא לָאמנײא טשינ ןוא טבילאב רעייז ןעוועג רענטוק

 ןעמ גנורעטסייגאב א ראפ סָאװ טימ ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא

 ,טנידראפ רשכ סע טָאה רענטוק .םיא ןגעוו טדערעג טָאה

 א ןופ עיצאטוּפער ןייז טנידראפ רשכ טָאה רע יװ טקנוּפ

 .רעפמעק

 -עג א ןיא ,רענטוק טָאה טסערא ןייז ראפ ןכָאװ עכעלטע

 ןבעל רימ,, :טקירדעגסיוא טַאהעג ךיז ,םירבח ןשיװצ ךערּפש

 סע זנוא ןופ רעוו טסייוו רע רעבָא ,דָאירעּפ ןסיורג א ןיא

 טַאהעג טשינ קילג סָאד טָאה רענטוק . . . "ףוס םעד ןעז טעװ

 טליפרעד יירט ןוא ךעלרע רעבָא טָאה רע .ףוס םעד ןעז וצ

 יד ןופ ךיוה רעד ףיוא ןעוועג ףוס ןזיב זיא רע .בוח ןייז

 זיא רע יװ טקנוּפ ,דָאירעּפ ןסיורג םעד טָא ןופ ןבאגפיוא

 ערעװש יד ןופ ךיוה רעד ףיוא ןענאטשעג ןבעל ץנאג ןייז

 טלעטשעג ןבָאה עכָאּפע ןייז ןוא ןבעל סָאד סָאװ ,ןבאגפיוא

 טָא זדנוא ראפ ןביילבראפ קיביײא ףיוא טעװ רע .םיא ראפ

 סלא ,שטנעמ רענייר-לָאטשירק ןוא טניירפ רעלעבָאנ רעד

 ,לאעדיא ןראפ טייקנבעגעגרעביא רעזָאלצענערג ןופ ליּפשייב

 תוריסמ א ןופ ןוא רעוט-סקלָאפ ןכעלרע ןא ןופ רעטסומ סלא

 .רעפמעק ןזָאלסימָארּפמָאק ןקידשפנ
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 רעגניפדלַאג .ה

 רלנטוק דוד וגצוו ןעגנורענירעד

 ערעדנַא ליפ טימ ןעמַאזוצ ,זירַאּפ ןייק טמיק 1936 ףוס

 -רעטעברַא רעשידיי רעטבילַאב רעד ,ןטנַארגימע עשיטילָאּפ

 רָאנ זיא רע .(קעבָארקס לדנעמ) רענטוק דוד ןליוּפ ןופ רעוט

 רעגאל-עיצארטנעצנָאק ןטמיראב-קירעיורט ןופ סיורא סָאװ

 .עזערעב-זוטראק ןיא

 -רַאה ענעריובעגנייא יד ,רעטקַארַאכ רענייר-לָאטשירק ןייז

 רעזדנוא ןבָאה גנובַאגַאב עכעלריטַאנ יד ןוא טייקסטוג עקיצ

 -ידיי יד ןשיוװצ טכַאמעג רעליוּפָאּפ לענש רעייז ןעלדנעמ ןביל

 יד ןיא ךיוא .זירַאּפ ןיא ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עש

 לענש רע טרעוו ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיי ןופ ןזיירק

 .רענטוק דוד ןעמָאנ טעיינ ןייז רעטנוא טנַאקַאב

 ,טסווועג רשפא ןבָאה ענייז טניירפ עיינ יד ןופ עלא טשינ

 טַאהעג רענטוק דוד ןיוש סטָאה ,ןירַאּפ ןייק קידנעמוק זַא

 -ידשפנ-תריטמ רָאי 20 ןופ טייהנעגנאגראפ א ךיז דעטניה

 ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא טייקיטעט רעק

 עטנעָאנ ענעבילברַאפ-קינייו יד ןופ רענייא סלַא .ןליוּפ

 ךיא ליוו ,רעריטרַאמ ןכעלסעגרַאפמוא רעזדנוא ןופ טניירפ

 .עכָאּפע רענעי ןופ ןעגנורענירעד עכעלטע ןשירפפיוא
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 סָאד .1920-21 ןרָאי יד ןיא ןעלדנעמ ךיא בָאה טנעקַאב

 -עגנָא סָאװ-רָאנ ךיז טָאה ןיקסדוסליּפ ןופ ןליוּפ עקיטלָאמעד

 ןטריצָאװָארּפ ןופ רַאמשָאק םעד ןופ ןעלסײרטוצּפָא ןביוה

 ,ףיוא קירוצ טכַאװ סע .הכולמ-ןטַאר רעגנוי רעד ןגעק גירק

 ,טעטילאגעלמוא ןוא רָארעט ןופ הקספה רעגנאל א ךָאנ

 -רַא עשידיי .גנוגעװַאב עשיטילָאּפ ןוא עלענָאיסעּפָארּפ יד

 -טסבלעז יד ןיא זיײװנסַאמ ןעמָארטש עכעלטנגוי ןוא רעטעב

 ןסקאוו ןעייטראּפ-רעטעברא יד .םינימה-לכמ ןזיירק-גנודליב

 ןיא ןעמ טעז סולפוצ ןרעדנוזַאב ַא .גָאט וצ גָאט ןופ סיוא

 ןופ ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ייב סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד

 ןכעלטנגוי טימ לופ .דנַאא עשימעכ ,ליטסקעט ,רעדעל ,לדָאנ

 ףיא ןעמוקעג ייז ןענעז ,ןסיוו ךָאנ טשרוד טימ ןוא ןערב

 -על רעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז ןזיירק ןוא ןעגנולמַאזרַאפ יד

 עפורג עצנַאג ַא .טלעװ רערענעש ןוא רערעסעב ַא ןופ ער

 טָא טימ טריפעגנָא טָאה רעריפ-טנגוי ןוא ןטנערעפער ןופ

 : .גנוגעווַאב רעד

 -טנגוי עקידנגייצרעביא ןוא עטסלופטנאלַאט יד ןופ רענייא

 -ידיי רעטרעדנוה .לדנעמ רעביל רעזדנוא ןעוועג זיא רערעל

 ןרעטנוא .ןרָאװעג ןגיוצרעד םיא ךרוד ןענעז עכעלטנגוי עש
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 ןסקַאװעגסיױא ייז ןענעז טרָאװ קימַאלּפ ןייז ןופ רעביוצ

 .ךָאנ ןילַא .םזילַאיצָאס ןרַאפ רעפמעק ענעבעגעגרעביא ,עסייה

 טַאהעג ןרָאי ענעי ןיא לדנעמ ןיוש טָאה ,רעכעלטנגוי ַא טעמכ

 רעכעלטּפַאשלעזעג ןופ גנורַאפרעד עשּכיה ַא ךיז רעטניה

 .ןיירַאפ ןשימעכ ןופ רַאטערקעס סלַא .ףמַאק ןוא טייקיטעט

 ,רעטעברַא עלַא ןשיװצ ןעוועג טנַאקַאב טיירב ןיוש רע זיא

 -עז ,ןטערטעגסױרַא זיא רע עכלעוו ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאפ יד

 .טקַאּפעג ןעוועג ןענ

 ךיא רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאזרַאפ יד יונעג ךיז ןָאמרעד ךיא

 ןעװעג זיא סָאד .ןעלדנעמ טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ בָאה

 -יר ףיוא ןײרַאפ-לדָאנ ןופ לַאקָאל ןיא גָאטימכָאנ-תבש ַא

 עכעלטע ןופ לָאצ ַא ןיא רימ ןענעז ןעוועג .4:2 עקסרַאמ

 ענעדישדַאפ ןרָאװעג טדערעגמודַא ןענעז סע .טרעדנוה

 גנולמַאורַאפ רעד ןטימניא .עיצקעס-טנגוי רעד ייב ןגַארפ

 -נָא ,20 רָאי א ןופ ןאמרעגנוי א לאז ןיא ןיירא טמוק

 ,טוה ןקידנור ַא ןיא ,לטנַאמ ןצרַאװש ,ןטיירב ַא ןיא ןוטעג

 םעד םורַא טמענ רע .םוידיזערּפ ןיא טרָא ןַא טמענרַאפ ןוא

 .ןדער וצ ןָא טביוה ןוא קילב ןעמערַאװ ַא טימ לַאז

 -רעד ךיילג ןבָאה ,רָאי 12:14 ןופ עכעלטנגוי ,עלא רימ

 /  -עָאנ א ,טניירפ א סרעזדנוא זדנוא וצ טדער סע זא ,טליפ

 ,רעטרעוו עקימַאלּפ יד .שטנעמ-סקלָאפ ַא ,רבח רעביל ,רעט

 / ןופ ןדעי ןיא ןבָאה ןטנעמוגרַא עקידנגייצרעביא-רָאלק יד

 // .יורג רעד ןיא ךיז ןסילשוצנָא ןליוו םעד טקרַאטשרַאפ זדנוא

 א .קלָאפ ןקידנטעברַא ןצנַאג ןופ גנוגעוװַאב רעס

 וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא טימ

 רעכלעוו ,טנערעפער ןבלעז ןופ גַארטרָאפ ןטייוצ ַא ןרעה

 / ףורכז ןיא טצירקעגנייא ףיט לָאמטָאד ןיוש רימ ךיז טָאה

 בולק-טנגוי ןופ לַאקָאל ןיא ,טנוװָא ןיא תבש ַא ןעוועג זיא'ס

 2 טדערעג זדנוא רַאפ טָאה לדנעמ .22 עקסרעיָאטנעװש ףיוא
 זדנוא ןופ עטסרעמ יד  .םזילַאיצָאס ןכעלטּפַאשנסיװ ןגעוו

 -עג ףיט ךָאנ ןבָאה ןרעטלע עמורפ ןופ טמַאטשעג ןבָאה

 סָאד ,ןפירגַאב ןוא ןטייהניוועג עטלַא יד ןיא טלצרָאװ

 יש ,זדנוא ןופ ליפ רַאפ טלָאמעד ךָאנ טָאה םזילַאיצָאס טרָאװ

 / -לֵא עקיטלָאמעד יד .קידנקערשּפָא ןוא דמערפ ןעגנולקעג

 /  :רָאפ ןטסילַאיצָאס יד ,יײז טָאה עיצקַאער עשידיי ןוא עניימעג
 .עכלעוו ,סעסובָאל עכַאפנייא רעדָא ,םידרומ סלַא טלעטשעג

 -רענָא ..ןעיורפ יד וליפא ,ץלַא ןכעלטפַאשניײמעגרַאפ ןליוװ

 .רעסייק ןייק טשינ ןוא טָאג ןייק טשינ ןענעק

 ודנוא טנערעפער רעד טָאה ךַארּפש רערעלוּפָאּפ ַא ןיא

 / -סילאיצָאס רעד זיא סע ןביוהרעד ןוא ןייש יװ ןזיוועגפיוא



 -ַאיצָאס יד זיא סע קיטכעמ ןוא סיורג יװ ,לַאעדיא רעשיט

 זדנוא רֶע טָאה ןליּפשייב עקידעבעל טימ .גנוגעווַאב עשיטסיל

 רימ .ןטנעמוגרַא עשירענגעק יד ןופ טייקיטשינ יד ןזיװַאב

 טָאה רעכלעוו ,רעזייווגעוו ַא ,רבח ַא ךיז רַאפ טַאהעג ןבָאה

 ןביוהרעד זדנוא ןוא ןלייטרוארָאפ עטלַא ןופ טיײרפַאב זדנוא

 ןופ םענייא טשינ רַאפ .ןשטנעמ עיירפ ןופ הגרדמ רעד וצ

 רעטָאפ ןייז ןוא רענטוק דוד

 -כָאנ סיוטש רעקיטליגדנע ןַא ןעוועג סָאד זיא רערעהוצ יד

 .געוו ןבלעז םעד ןטערטַאב וצ ןוא ליּפשייב ןייז ןוטוצ

 -יורט עטקַארטסבַא ןייק ןיא טלדנַאהעג טשינ ךיז טָאה סע

 גנולקיװטנַא יד ןוא אפוג ןבעל סָאד .סעיטַאּפמיס ןוא ןעמ

 ענעגיוצעגניירַא סָאװ רָאנ ,זדנוא ןבָאה ןשינעעשעג יד ןופ

 -ענרַאפ וצ ןגיוװַאב ,גנוגעוװַאב רעכעלטּפַאשלעזעג רעד ןיא

 עכלעוו ,ןפמַאק עקיטפעה יד ןיא עיציזָאּפ ערָאלק ַא ןעמ

 -רעטעברַא רעד ןיא טלגיּפשעגּפָא ןרָאי ענעי ןיא ךיז ןבָאה

 רעד ןוא םזימרָאפער ןופ ןטנעמעלע יד ןשיוװצ גנוגעווַאב

 -ּפָא רעד .גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעקידנזיורבפיוא

 ןגָארטרעד ךיז טָאה עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ןופ גנַאלק

 ,עקוַאטס רעד ןופ סעקינשַאּפערָאה ןוא רעטעברַא יד וצ

 -ביטש-םעדיוב ןוא סענירעטוס יד ןוא ,עשטָאמס ןוא עקזינ

 -טעטש ןופ סעקטַאכ ענעלַאפעגנייא יד ןיא ,טולַאב ןופ ךעל

 געוו רעד .עטיל ןוא עניַארקוא ,ןליוּפ ןופ רעפרעד ןוא ךעל

 -ער ןסיורג םוצ טנגוי-רעטעברַא רעשידיי דעד ןופ רעבָא

 .רעטכייל ןייק ןעװעג טשינ זיא םָארטש ןרענָאיצולָאװ

 קידנעטש ףיוא םורַא ױזַא זיא ןעלדנעמ ןופ ןעמָאנ רעד

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד טימ ןדנוברַאפ

 רעד ןופ ךיז ןצלעמשנעמַאזוצ וכָאנ .גנוגעווַאב-טנגוי ןוא

 ןיא טנגוי-רעטעברַא רענײמעגלַא רעד טימ "טפנוקוצמָאק,,

 עטשרעדָאפ יד ןיא ןרָאי עגנַאל לדנעמ ךָאנ טביילברַאפ ,ןליוּפ

 ןגעלפ סעילַאװכ-עיסערּפער יד ןעוו ,לָאמניײא טשינ .ןעייר

 טליפ ,ןעייר ערעזדנוא ןופ רעפמעק עטסעב יד ןסײרסיױרַא

 יד ןעיובפיוא קירוצ טפלעה ,ץאלּפ עקידייל סָאד סיוא רע

 ךיז רע טסייר ייברעד .גנוריפנָא יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 -ןסַאמ רעטבילַאב ןייז ןופ טנעמָאמ ןייא ןייק ףיוא ּפָא טשינ

 רַאטערקעס טרעװ רע .ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןיא טעברַא

 ןיא ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עטסקיטכיוו יד ןופ םענייא ןופ

 טזָאלרַאפ טמַא ןקיזָאדמעד .ןיירַאפ-ליטסקעט ןיא -- עשרַאװ

 רעד ךרוד טרעוו רע זיב .טונימ ןייא ןייק ףיוא טשינ רע

 .עזערעב-זוטרַאק ןייק טקישרַאפ ײצילָאּפ-עיצַאנַאס

 -וקעגמוא-שיגארט םעד ןגעוו ןדער וצ ךעלגעממוא זיא'ס

 ענעכָארבעגמוא ןייז ןענָאמרעד טשינ ןוא לדנעמ םענעמ

 ץלַא טָאה סָאד .לַאעדיא ןייז וצ ,ײטרַאּפ ןייז וצ טפַאשיירט

 -כיר םעד ןזיוואב קידנעטש םיא ןוא ןגיווועגרעביא םיא ייב

 יד ןגעק ףמאק ןיא ןטנעמָאמ ערעװש יד ןיא .געװ ןקיט

 ןיילא םיא ןיא ךיוא .ןטנעמעלע עשיטסיקצָארט עכעלטנייפ

 יד רָאנ יװ רעבָא ,ןעלפייווצ ןעמוקעגרָאפ לָאמטּפָא ןענעז

 ןגעק טנַאה ריא ןביוהעגפיוא טָאה עקילק עשיטסיקצָארט

 ָ! טלאה : טרעלקרעד ןסָאלשטנא לדנעמ טָאה ,ייטראּפ רעד

 .טייקנבעגעגרעביא עזָאלצענערג ןייז ןזיוװַאב רע טָאה טימרעד

 עזערעב ןיא טײלגַאב םיא טָאה טפַאשיירט עקיזָאד יד

 טָאה טסייג רעקיזָאד רעד .עיצַארגימע רעד ףיוא ךיוא ןוא

 -מוא 6 א ןופ ןטונימ עטצעל יד ןיא טיײלגַאב ךיוא םיא

 .ץיוושיוא ןופ רעגַאל-גנוטכינרַאפ ןיא םוק
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 ןטפירש סרענטּוק דוד זופ

 ! "רעטעג ןייק ןיא טשינ ןביולג רימ,

 (עזערעב-זוטראק ןיא ענעגנַאפעג עשיטסישַאפ-יטנַא ןוא עשיטסינומָאק יד ןשיױוצ ףערטנעמאזוצ רעטשרע)

 -עיצַארטנעצנָאק ןשיליוּפ ןיא ןכָאװ עטשרע יד .1924 רעמוז

 -עג עיינ ןעמ טגנערב גָאט ןדעי .רעדורעג ַא ,למוט ַא : רעגַאל

 -גוה ,דרעב טימ ענעסקַאװַאב ,ןטייק ןיא עטדימשעג ,ענעגנַאפ

 רעביא ךיז ןרעגלאוומורא טכענ עגנאל ןופ ,עקידורב ,עקירעג

 ןיא -- ףוס םוצ ןוא .ןטקַיוּפ-ּפַאטע ןוא ןטסערַא עקיצומש יד

 ןשטנעמ יד .עזערעב ןייק תומהב יו טּפעלשעג ןענָאגַאװ-הרוחס

 םענעדישראפ ןופ ,רעטלע םענעדישראפ ןיא ןעוועג ןענעז

 .עטלא ןוא עגנוי .ןעזסיוא

 עג א .ןדיי ,ןקאלָאּפ ,ןסורסייוו ,רעניארקוא טכארבעג טָאה'מ

 עדיא ןופ םינימ ענעדישראפ ןופ ,ןכארּפש ענעדישראפ ןופ שימ

 ,ןטסילַאנרושז ,םירעוּפ ,רעטעברא : סעיסעּפָארּפ ןופ .סעיגָאלָא

 -ימעכ ,םיריוטקָאד ,ןרעינישזניא ,ןטעָאּפ ,רעביירש ,ןטַאקָאװדַא

 .רערעל ןוא ןטנעדוטס ,רעק

 ןעוועג ןענעז דנַאל ןופ ןעלקניוו עלא ןיא ןטקנוּפ-טסערַא יד

 -ער רעד רַאפ .עטריטסערַא עטקיטכעדרַאפ-שיטילָאּפ טימ לופ

 -ןרעניא ןפיוא סָאש רעד זיא יקסווָאלזָאק רעימערּפ ןופ גנוריג

 -עג ענעטלעז ַא יװ ןרָאװעג טצונעגסיוא יקצַארעיּפ רעטסינימ

 -וצכרודַא ,רענגעק יד טימ ןענעכערוצּפָא ךיז קיטולב טייהנגעל

 ןוא .ןסעצָארּפ לסיב יינ ַא ןריפרַאפ וצ "סעיצַאקיפיצַאּפ,, ןריפ

 ןטיירגעגוצ גנַאל ןופ ןיוש םעד ןענעפע וצ -- ךעלכעזטּפױה

 .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 ןופ ןוא עשרַאװ ןופ ןשטנעמ עזערעב ןייק טכַארבעג טָאה'מ

 ןוא שזדָאל ןופ ,קעדורגָאװָאנ ןופ ןוא גרעבמעל ןופ ,עקָארק

 ןוא קצול ןופ ,ווָאכָאטסנעשט ןופ ןוא דָארב ןופ ,ײמָאלָאק ןופ

 ? טשינ וו ןופ ןוא ןזיוּפ ןופ

 לעטשנעמַאזוצ רעשיטסישַאפיטנא ןֹוא רעשיטסינומָאק רעד

 דנאל ןיא טנגעג רעדעי ןופ זא אזא ןעוועג זיא רעגאל םעניא

 ךיז טָאה ןטלעז .ןשטנעמ ענלצנייא וצ טכַארבעג ןעמ טָאה

 ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא וצרעד .טנעקעג ןטייווצ ןטימ רענייא

 -נעטשראפ וצ ךיז ןטייקירעוװש יד .רָארעט רעכעלקערש רעד

 ךעלגעמוא ןעוועג זיא ןכָאװ עטשרע יד ןיא זא ,יוזא ןקיד

 ןטסישאפיטנא ןוא ןטסינומָאק ליפיוו ןוא רע ןלעטשוצטסעפ

 .עזערעב ןיא ךיז ןעניפעג

 -עג רעגַאל ןופ עיצַארטסינימדא יד זיא ןכָאװ עטשרע יד ןיא

 -ינַאגרָא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא טעברא יד .טלמוטעצ יוװ ןעוו

 .עגָאלדָאּפ-טלַאפסַא רעטעקַאנ רעד ףיוא ןפָאלשעג זיא'מ .טריז

 .דרע רעד ףיוא ןעמ טָאה ןסעגעג
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 ןיא ןענַאטשַאב זיא יײצילָאּפ רעד ןופ קיטקַארּפ עקיצנייא יד

 .ןקעטש-ימוג ןטימ ענעגנַאפעג יד ןגָאלש קידארומ

 ןופ טעברַאעג טָאה רענפערג ווַאלסעלָאב רָאטקעּפסניא רעד

 עשיטסידַאס עיינ ןדנופרעד ןוא טנוװָא ןטעּפש ןיא זיב גָאטרַאפ

 -עגנַאפעג יד ןקיניײיּפ רעסעב ןוא רעמ סָאװ ןענעק וצ ,ןדָאטעמ

 .ענ

 ,רעגַאל ןופ טנַאדנעמָאק-טּפיוה ןוא רעטָאפ רעקיטסייג רעד

 ןעמוקעג געט רָאּפ עדעי זיא ,יקצַאנרעיב קעטסָאק קינוװָאקלוּפ

 עשיטסידַאס ןוא רָארעט רעד וצ טרילָארטנָאק ןוא רעגַאל ןיא

 . . . טריפעגכרודַא טוג ןרעוו ןעגנוקינייּפ

 עלַא זַא ,טרעלקרעד רענפערג טָאה ךָאװ רעט-3 רעד ףיוא

 .רעטסיולק ןיא ןייג ןזומ ענעגנַאפעג עלַא ןלעװ קיטנוז

 טנעקרענָא -- טגָאזעג רענפערג טָאה -- עזערעב ןיא ָאד,

 -סיולק ןיא ןוט הליפת .ןעגנוגייצרעביא םוש ןייק טשינ ןעמ

 טשינ ןרעהעג עכלעוו ,ןדיי ץוח א ענעגנַאפעג עלַא ןזומ רעט

 ."ןביולג ןשילױטַאק םוצ

 םייב ןטעברַא טזומעג ןדיי "עזָאלטָאג,, יד ןבָאה רַאפרעד

 ךיז ןבָאה ענעגנַאפעג יד ןעוו ןוא *רַאטלא., םעד ןלעטשפיוא

 םעד ןבעגעגרעביא ןדיי יד ןעמ טָאה רעטסיולק ןיא ןענופעג

 טייצ עצנַאג יד טָאה רעכלעוו (ַאכומ,,) יקסווָאסאפ טנַאיצילָאּפ

 -ינייּפ עלעיצעּפס ַא ןדיי יד טימ טריפעגסיוא הלפת רעד ןופ

 .?קיטסַאנמיג-סגנוק

 -סיולק ןיא ןייג ןרַאפ ,קיטנוז א ןיא ,רעטעּפש ךָאװ ַא טימ

 טעוו'ס רעוו זַא ,ענעגנַאפעג יד טרעלקרעד רענפערג טָאה ,רעט

 וצ ןופ ןרעוו טיירפַאב טעװ "רעקיביולג טשינ,, סלַא ןדלעמ ךיז

 .רעטסיולק ןיא ןייג

 -עג טקישעג ןענעז עכלעיו ,ענעגנַאפעג יד ןבָאה טלָאמאד
 -יטסישַאפיטנַא ןוא רעשיטסינומָאק רַאפ עזערעב ןייק ןרָאװ
 -עג ןייק ןיא טשינ ןביולג רימ,, : טרעלקרעד טייקיטעט רעש
 -עג ךיז ןוא עייר רעניימעגלא רעד ןופ ןטערטעגסױרַא ! "רעט
 .עייר רעקנעדיירפ ערעדנוזַאב ַא ןיא טלעטש

 טסישאפיטנַא ןוא טסינומָאק רעדעי טָאה טלָאמאד טשרע
 זיא רעקנעדיירפ ןופ עייר רעד ןיא .רבח ןייז זיא'ס רעוו ןעזרעד
 ןדיי ןוא ןקאלָאּפ ,ןסורסייוו ,רעניארקוא ןופ שימעג א ןעוועג
 ןקיטציא זיב ןייז ףיוא טקוקעג ןקילב עמערַאװ טימ טָאה רעדעי
 .עיידיא רעבלעז רעד רַאפ טדייל רעכלעוו ,רבח ןטנַאקַאבמוא

 .רערעטנומ ןוא רעטכייל ןרָאװעג זיא ןצרַאה ןפיוא

 = 526 יב ר 557 לי

 גיי יט יי =

 יי יי יי יי



 -נאפעג "עזָאלטָאג,, יד טָאה רעגַאל ןופ עיצַארטסינימדַא יד

 טזומעג ייז ןבָאה סקיטנוז יד ןיא .טקינייּפעג רעקרַאטש ענעג

 געט עקידנכָאװ ןיא לָאמטּפָא .ןטעברַא ענעדישרַאפ ןריפסיוא

 עקיבױלג יד ןעוו טלָאמאד וליפַא ןטעברַא טזומעג ייז ןבָאה

 טשינ םעד בילוצ זיא רענייק רעבָא טעברַא יד טקידנעעג ןבָאה

 . . . רעקיביױלג ןייק ןרָאװעג
 טָאג, קעװַא ןענעז ןטסילַאנָא-צַאנ יד ןעוו קיטנוז ןדעי

 יד זא רָאלק ןרָאװעג ןטנַאיצילָאּפ ךַאװ רעד רַאפ זיא "ןטעב

 אלימב ןוא "רעקנעדיירפ., ךָאד ןענעז ןבילבעגרעביא ןענעז סָאװ

 .ןטסינומָאק

 ,ןטעברא ערעווש  ןעגנוקינייּפ עיינ ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ,ונ

 .סעמעט עזעיגילער ףיוא ןגארפ ענעדישראפ ןּוא

 ? טָאג ןיא טסביולג וד --

 .טרעפטנעעג טסיירד קושטיקימ טָאה -- ,ןיינ --

 טנַאיצילָאּפ רעד טָאה -- ? ָאי וטסביילג ןעמעוו ןיא ָאט --

 .טגערפעג רעטייוו

 ! תוחוכ ענעגייא עניימ ןיא ביולג ךיא --

 וד -- ,טרעדנווועג ךיז טנַאיצילָאּפ רעד טָאה -- ! ױזַא --

 סָאד ! תוחוכ ענעגייא ענייד ןיא טסביולג וד ! רעגולק ַא טסיב

 -- ! ?ןַאטסווָאּפ, ! "ינדַאּפ,, : ךַאמ ָאט ! חוכ טסָאה וד טסייה

 ! "ןייטשפיוא,, ! "ןלאפ,

 ןיא לפרעד ַא ןופ קושטיקימ רעיוּפ רעשיניַארקוא רעד ןוא
 ייןענאטשעגפיוא ךיוא רעבָא זיא רע ,יןלאפעג,, זיא ןילָאװ

 י"יטסערא; רעד ןוא יירעצראק, רעד

 -רַאק ןדיימסיוא וצ ןוא עזערעב ןיא רענעגנאפעג ַא ןייז וצ

 סָאד ,"טסערַא-רעצרַאק., .ךאז עכעלגעמוא ןַא זיא סָאד -- רעצ

 .םוניהג ןיא םוניהג-סיורג זיא

 טסערַא ןוא רעצרַאק ןופ "רעניווונייא,, לייט רעטסערג רעד

 טעדנעוו עיצַארטסינימדא יד עכעלוו ןגעק ,ןטסינומָאק יד ןענעז

 רענטופ דיוואד

 ןיירא טלַאפ רענעגנאפעג ַא ןעוו .רָארעט ןטסגנערטש םעד ןָא
 -סױרַא טרָאד ןופ ןָא גנירג ױזַא טשינ םיא טמוק .רעצרַאק ןיא
 רע "טנידרַאפ,, ,ףָארטש עטשרע ןייז ןעמוקּפָא ןרַאפ ךָאנ .ןייגוצ
 .עטייווצ ַא ךיז

 -נעלק יד) ,רעצרַאק געט 7 עטשרע ענייז טקידנע רע רָאנ יו
 7 ךָאנ ףיוא ךיילג רֶע טביילברָאפ ,(געט 5 זיא ףָארטש עטס

 ןבָאה ןטסינומָאק ןעװ ןלַאּפ עכלעזַא ןעוועג ןענעז'ס .געט

 טרעקרַאפ רעדָא -- ןיירַא טסערַא ןיא רעצרַאק ןופ *טריצַאּפש,

 ףטסינומָאק ןעוועג ןענעז סע .ןיירא רעצרַאק ןיא טסערַא ןופ

 געט 80 ןוא 70 ,60 ,40 וצ רעצרַאק ןיא ןסעזעג ןענעז עכלעוו

 .םישדח 15 ןופ ףיולראפ ןיא

 רעד ןגָאלשעג טָאה רעצרַאק ןיא ?ציז ןופ "דרָאקער, םעד

 טָאה רעכלעוו ,רוטּפַאק לימש רענעגנאפעג רעשירַאטעלָארּפ

 ַא טפערטַאב סָאװ ,רעצרַאק ןיא געט 103 טרעטצניפעגּפָא

 .עזערעב ןיא ןענופעג ךיז טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןופ לטירד

 זיא ,םולבדלעפ בייל ,עשרַאו ןופ רעטעברַא-רעשיילפ רעד

 עה ןגעלעגּפָא ,עזערעב ןיא ןעניפעג ךיז רָאי ןייא ןופ ךשמ ןיא
 רענפערג םיא טָאה רעצרַאק ץוח ַא .רעצרַאק ןיא געט 70 רעכ

 גונעג ןגָאזסיורַא טשינ רַאפ רעגנוה געט 5 טימ טפָארטשַאב

 ."עזערעב זוטרַאק,, טרָאװ סָאד ךעלטייד

 ןענופעג רעצרַאק רעד ךיז טָאה רָאי עבלַאה עטשרע סָאד

 ןקרַאּפ ַא טימ טמיוצעגמורַא ,עדייבעג עטרעדנוזעגּפָא ןַא ןיא

 זיא עדייבעג יד .יײצילָאּפ ןופ טכאוואב ןוא טָארד עקיכעטש ןופ

 ןקיטציא ןופ טרָא ןפיוא תעב ,ענעזָאלעגּפָא ןַא ,עטלַא ןַא ןעוועג

 לייט ַא זיא ,רעטילימ ןענופעג ךיז טָאה רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 ?לביטש-םיתמ , סלַא ןרָאװעג טצונַאב עדייבעג רעד ןופ ןרעמַאק

 ןבָארגעגנייא זיא עדייבעג יד .ןטַאדלָאס ענעברָאטשרַאפ יד רַאפ

 -ּפָארַא ןעמ זומ ןרעמַאק יד ןיא גנַאגניײרַא םייב .דרע רעד ןיא

 -עז ןרעמַאק לייט ַא ןיא .ּפערט ענעכָארבעצ עכעלטע ףיוא ןייג

 -דָאּפ יד .ןַארַאפ טשינ ךיוא סעגָאלדָאּפ-טלַאפסַא ןייק וליּפַא ןענ

 -ייז זיא ןרעמַאק יד ןיא .דרע ענעטָאשעצ ןופ ןעײטשַאב סעגָאל

 -עלפ ענעכָארבעצ ,ביוטש ,טסימ טימ ןטָאשעגנָא ,קיצומש רע

 זיא'ס ןוא --- לגיצ טימ טרעיומראפ ןענעז רעטצנעפ יד .רעש

 ַא ןופ סיורג יד .גנונעפע עניילק ַא רָאנ ןרָאװעג טזָאלעגרעביא

 -צניפ טוג זיא גָאטיײב וליפא זַא ױזַא --- סעקלַאּפַאז עלעטכעש

 ןטנערּפ ענרעזייא ,ערעווש טיֵמ ןסָאלשרַאפ ןרעוו ןריט יד .רעט

 .רעסעלש ןוא



 טימ יקצַאנרעיב קעטסָאק סָאד טָאה *ץַאלַאּפ, ןקיזָשד םעד

 -עג י"עטקידניזראפ ,, יד ראפ טמיטשאב ,רענפערג ףליהעג ןייז

 .רעגאל-עיצארטנעצנָאק רעזערעב ןיא ענעגנאפ

 -רַאק ןיא םענעגנַאפעג "ןטקידניזרַאפ,, ַא טריפעג טָאה'מ זַא

 טזומעג ,עדייבעג רעד וצ זיב ,געוו ןצנַאג םעד רע טָאה ,רעצ

 ןרעטצניפ ןיא ןזָאלניירא םייב ! "ןַאטסוװוָאּפ,, ןוא ! יינדַאּפ,, ןכַאמ

 -עטש-ימוג עכעלטע טגנַאלרעד טנַאיצילַאּפ רעד טָאה רעמַאק

 -רַאק ןופ טנַאיצילָאּפ-ךַאװ םעד ךיז טָאה'ס וַא ,לָאמטּפָא .סנעק

 יינספיוא ןוא רעמַאק ןיא ןיירא רע זיא ,טקילײװגנַאלעג רעצ

 .ּפעלק טגנַאלרעד

 .דרע רעטעקַאנ רעד ףיוא ןפָאלשעג ןעמ זיא "רעצרַאק,, ןיא

 ןוא עקרַאנירַאמ יד רָאנ טביולרעד ןעמ טָאה ךיז ףיוא ןגָארט

 ַא םענעגנַאפעג םעד ףיוא ןפָארטעג ןעמ טָאה : רעטעווס ןייא

 -ּפָארַא רעטעוװס םעד טָאה'מ סָאװ ץוח ַא זיא ,רעטעווס ןטלּפָאט

 ןופ רעוװ ,ןגָאזסױא לָאז רע זַא ןגָאלשעג םיא ןעמ טָאה ,ןגיוצעג

 .רעטעווס םעד טגרָאבעגסיױא םיא טָאה'ס ענעגנַאפעג יד

 -רַאפ טשינ "רּפָאמ,, ןייק ריא טעװ ,עזערעב ןיא ,ָאד ---

 -נַאפעג עשירַאטעלָארּפ יד וצ טגָאזעג רענפערג טָאה -- ! ןגייל

 .ענעג

 סָאװ גָאט םעד .גָאט .ןטייווצ ןדעי ןעמוקאב ןעמ טָאה ןסע

 "לעביק,, רעד זַא ןעוועג טביולרעד זיא ,ןסעגעג טשינ טָאה'מ

 ןעניפעג ךיז לָאז ,(ךיורבעג ןכעלריטַאנ םעד ןקידיילרעד וצ)

 טָאה--ןסע ןעמוקאב טָאה'מ סָאװ גָאט םעד ןגעקאד .רעמאק ןיא

 -בראה יד ןיא ...'"לעביק,, םעד רעמאק ןופ ןעמונעגסיורא ןעמ

 -עבעל ןקיזָאד ןיא טלעק יד זיא געט עקידרעטניוו ןוא עקיטס

 .עקידארומ ַא ןעוועג רבק ןקיד

 וצ ןביוהעגנָא עזערעב ןיא ןבָאה ,רָאי ןבלַאה ןטשרע ןכָאנ

 -ַאב זיא ןרענפערג ןופ טרָא ןפיוא .ןטניוו ?עלַארעביל,, ןזָאלב

 רעטלַא רעד ,ַאלַאמַאק ףעזוי רָאטקעּפסניא רעד ןרָאװעג טמיטש

 ליפ ךָאנ טימ .םעיינ ...ַא ףיוא ןרָאװעג ןטיברַאפ זיא רעצרַאק

 -ַאנ םעיינ ןכרוד ןדנופרעד -- ןעמעטסיס-רוטרָאט ערעגרע

 רעצרַאק םעיינ םעניא סָאװ ,דישרעטנוא ןייא טימ .קינלעשט

 -ירּפ ענרעצליה ַא ןעמוקַאב ןפָאלש וצ ףיוא טכַאנַאב ןעמ טָאה

 -רַאק., ןרַאפ טריפעגנייא ַאלַאמָאק ףעזוי טָאה רַאפרעד -- .עשט

 -עז סָאװ ,ןעגנוגנידַאב "עשינעיגיה., עיינ ?טסערַא ןוא "רעצ

 רעסַאװ סרעמע 42 ֹוצ גָאט ןדעי ןסיגניירא ןיא ןענַאטשַאב ןענ

 ןעמ טָאה גָאט ןצנַאג א זא יוזא ,עגָאלדָאּפ-טלאפסא רעד ףיוא

 -כעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ ןוא רעסַאװ ןיא "ןריצַאּפש,, טזומעג

 .רעּפרעק םעד עגָאלדָאּפ רעד ףיוא וליפא ןגיילוצרעדינַא טייק

 -יק., םעד טעװעלַאשזעג ןעמ טָאה רעצרַאק ןטלַא ןיא ביוא

 ןיא ףדסכ לעביק רעד רעצרַאק םעיינ ןיא ךיז טניפעג ,"לעב

 -אד רָאנ ןעמ ןעק ןטייקיניירמוא יד ןסיגסיױורַא רעבָא .רעמַאק

 יװ ױזַא ...גערב ןרעביא זיב לופ זיא "לעביק,, רעד ןעוו ,טלָאמ

 טליפ'ס זיב טרעיוד --- זייוולעצנייא רָאנ ןעמ טציז רעצרַאק ןיא

 ןיא ןעמ טרעוו אלימב ...געט 12-10 "לעביק,, רעלופ ַא ןָא ךיז

 ....סולפּפָא םענעגייא ןופ טמסרַאפ רעצרַאק

 םעד .ןסע ןופ םרָאפער ַא טריפעגנייא ךיוא טָאה ַאלַאמַאק

 טפלעה ַא רָאנ ןעמ טמוקַאב ,ןסע רעצרַאק ןיא טָאה'מ סָאװ גָאט

 .טשינ ךיוא סָאד לָאמטּכָא ןוא ,עיצרָאּפ רעלַאמרָאנ רעד ןופ

 "דניז, ענייז ןעמוקעגּפָא זיא רבה א ןעװ לָאמניײא

 -וש יד ןופ רעביירש םעד ףיוא ןלאפעגסיוא זיא ,רעצרַאק ןיא

 -רַאק ןיא (ןסיגנָא רעסַאװ) ?רעשַאװ-עגָאלדָאּפ,, רעד ןייז וצ תור

 טימ זיולב ךיא בָאה רעסַאװ ןייק ןסיגנָא קידנלעו טשינ .רעצ

 -ָאּפ-ךַאװ רעד .עגָאלדָאּפ יד טשיוועגסיוא עטַאמש רעטכייפ ַא

 טָאה ,ךיז טלדנַאה ָאד סָאװ ןגעוו טקעמשרעד טָאה טנַאיציל

 סלא ןוא ,רעסַאװ ןטימ רעמע םעד טרעקעגמוא לוויטש ןטימ רע

 ןוא רעסַאװ טימ סרעמע עלופ 2 ךָאנ ןעגנערב ןסייהעג ףָארטש

 ....עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןסיגסיוא ייז

 ?רעצרַאק,, רעד זַא ,"ּפיצנירּפ,, ַא ןַארַאפ זיא עזערעב ןיא

 .קידייל ןייז טשינ לָאמניײק רָאט טסערַא רעד ןוא

 טַײטשַאב ?טסערַא. ןוא *רעצרַאק,, ןשיװצ דישרעטנוא רעד

 'עטפָארטשַאב יד ךיז ןעניפעג רעמַאק-טסערַא ןיא סָאװ םעד ןיא

 -קידניזרַאפ,, ןייק לָאמניײק ןלעפ עזערעב ןיא יו יוזַא ,ןעמַאזוצ

 ,לופ לָאמעלַא טסערַא רעד זיא אלימב -- סיוא טשינ "עט

 -ילָאּפ סָאד ךיז טוט ,טכַאנַאב ייס ,גָאטַאב ייס ,?טסערַא, ןיא

 .ןעמאזוצ ייןרַיצאּפש,, טשינ רָאט ןעמ .ּפָא טשינ גיוא עשיאייצ

 ,טרָאװ ןייק ןדערסיוא טשינ רָאט'מ ,טענעגנַאפעג ןטייווצ ַא טימ

 עבלאה ןייא ףיוא ןעניפעג רָאנ ךיז ןעק'מ ,םורב ןייק ,ךאל ןייק

 רעד ךרוד לָאז טנַאיצילָאּפ רעד ידככ ,רעמַאק-טסערַא ןופ טייז

 .ןעוט ענעגנאפעג יד סָאװ ןעז ןענעק קידנעטש "עקרעטיזיוו,

 םעד ַאלַאמַאק רָאטקעּפסניא רעד ּפָא טיה ןטסקרַאטשמַא

 ."קרעוו-סגנילביל,, ענייז ןענעז סָאד .טסערא ןוא רעצראק
 ,עטמַאַאב ןופ בַאטש ַא ןופ טײלגַאב ,רע טמוק גָאט ןדעי

 / ַאלַאמַאק ןוא .ןײרַא טסערַא ןיא ןוא רעצרַאק ןיא ךוזַאב ַא ףיוא
 : טרינימַאזקע

 ? ןקידניז ךָאנ טעוו ריא ,ונ ---
 /  .סיוא טשינ לָאמנייק ךיז "ןרעסעב., ענעגנַאפעג יד רעבָא
 ? טשינ יצ ,ןרעסעבסיוא ךיז טעוו ריא ---

 יינספיוא ןיוש יז ןבָאה טסערַא םעד ןזָאלרַאפ ייז רעדייא ךָאנ
 .ףָארטש עיינ ַא טנידרַאפ ןוא "טקידניזעג,,



 ןיימשלוש השמ

 לקנאי

 ףיוא ,עשרַאװ ןיא ןזיהאב ךיִי טָאה 192: גנילירפ בייהנָא

 יד ןגיוצעג טָאה סָאװ ,רוחב רעגנוי ַא ,סָאג עקישזד רעד

 ,רַאפרעד ןעוועג זיא'ס .רעייגכרוד יד ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא

 קרַאטש יז ןבָאה ןעוסיוא ןייז ייס ןוא השבלה ןייז ייס לייוו

 ַא ,רעצרַאװש ַא ןעוועג זיא רע .סנעמעלַא ןופ טדיישרעטנוא

 -עג .ןוז רעד ןופ רעטנערבעגּפָא-קרַאטש ןוא רעקירָאה-גנַאל

 ןופ ?סעקשַאבור ,, יד יװ ,ךעלדמעה עלעניגירָא רע טָאה ןגָארט

 ךעלרענלעק טימ ,עסייוו רָאנ ,ןרענָאיצולָאװער עקילָאמא יד

 עטיײילָאק טימ ענעטפָאהעגסיוא ןוא זדלַאה םייב עטכַאמרַאּפ

 -עג ךיוא טָאה רע .דעלרעטילפ ןוא ךעלעמילב ,ךעלעקצַאצ

 .יגק יד רעביא זיב ןקָאז ןוא ןזיוה-עפילַאג ןגָארט

 .ןַאּפש לקנַאי ןעוועג זיא סָאז

 רעכָא ,עניפסעלַאּפ ןופ ןעמוקעג טַאהעג סָאװ-רָאנ זיא רע

 זיא רע ליייי ,טגָאועג קיטכיר טשינ רשפא זיא "ןעמוקעג,

 ןייז רַאפ זיא רָאנ ,ןליוו םענעגייא ןייז טימ ןעמוקעג טשינ

 ןיא רָאי בלַאה ַא ןציזּפָא ןכָאנ ,טייקיטעט רערענָאיצולָאװער

 ךרוד דנַאל ןופ טקישעגסױרַא ןרָאװעג ,וכע ןופ הסיפת רעד

 .טכאמ רעשילגנע רעד

 ַא ןיא לָאמ עטשרע סָאד םיא טימ טנגעגַאב ךיז בָאה ךיא

 יד ןופ ןיירַאפ ןיא ,גיילירפ ןבלעזמעד גָאטימרַאפ ןקידתבש

 ואפש לקנאי
 .רדח ןיא טנרעלעג .עשראוו ןיא 1910 ןיא ןריבעג

 1924 ןיא .תוכאלמ ענעדישראפ יב טעבראעג

 ןץיק ןרעטלע ענייז טימ ןעמאזוצ טרעדנאוועגסיוא

 -עגסיורא ןרָאװעג 1931 ראונאי ןיא .עניטסעלאפ

 .טייקיטעט רערענָאיצולָאװער רַאפ דנַאל ןופ טקיש

 -רַאעג עשרַאו ןיא .ןליופ ןייק ךיז טרעקעגקירוצ

 רעד ןיא טעבראעגטימ .ןכאפ ענעדישראפ יב טעב

 ןיא ןסעזעג לָאמ ליפ ."ענובירט עשירַארעטיל;

 -טימ .ןיראפ ןײיק קעװא 1936 טסוגיױא .הסיפת

 רעשראפ2 .,,;עסערפ ע"נ; רעד ןיא טעבראעג

 ךוב ןייז ןענישרעד זיא 1939 ןיא .יילאנרושז

 רעשטײד רעד רעטנוא .יטנורג ןרעװש ףױאג

 ןיא רעטעפש ןוא זירַאּפ ןיא טבעלעג ,עיצַאּפוקָא

 ןט-13 םעד ."ענָאז רעיירפ, רענעפורעג יא רעד

 .ןרָאװעג טריטרָאּפעד 1943 רעבמעווָאנ

 ואפש

 -וקעגרָאפ זיא סע ווו ,סַאג-אנשעל ףיוא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה

 בָאה ךיא ךיוא ןכלעוו ןיא ,ןגרָאמ"רפ רעשירַארעטיל ַא ןעמ

 םוצ ףיוא טפור ןעמ יו ,טרעהדעד בָאה ךיא .טקילײטַאב ךיז

 ,עניטסעלַאּפ ןופ רעביירש ןגנוי א ןעגנופַאש ענייז ןענעייל

 ןופ ייס ןוא ןעזסיוא ןופ ייס טנַאקַאבמוא ןעוועג רימ זיא סָאװ

 ַא טָאה ,טנעײלעג טָאה רע סָאװ ,ןזרעפ ענייז ןופ .ןעמָאנ

 ןופ ןעמענ עשיבַארַא ןוא עשיאערבעה טימ ןוטעג-גנולק

 -עפ ןוא רעכעטסַאּפ ןופ גנַאזעג טימ .םיבושי ןוא ןשטנעמ

 .ןטסינָאלָאק עשידיי ןופ ןוא ןכַאל

 -סיוא ןיוש רימ זיא ןגרָאמירפ ןשירַארעטיל םעד-טָא ךָאנ

 .ייב טפָא רעייז ןַאּפש לקנַאי טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ ןעמוקעג

 ןוא ןטירטסיורא ,ןעגנולמַאזראפ ,ןטייהנגעלעג ענעדישראפ

 ןיא ןוא עשרַאװ ןיא טנגוי רעשידיי רעזדנוא ןופ ןעמוקפיונוצ

 .ןליוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא

 .ףמַאק וצ ףמַאק ןופ ןעמוקעג זיא רע

 עטסויטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא עניטסעלַאּפ ןיא

 ןציזּפָא ןכָאנ דלַאב ןוא טנגוי רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעוט

 -רָאּפעד ןייז ךָאנ ןוא גנוטסעפ רעוכע רעד ןיא לייטרוא ןייז

 ןוא ןעורנייא טנעקעג טשינ רע טָאה ,ןליוּפ ןייק ןרעו טריט

 רעדייא .ףמַאק ןכעלטפַאשלעזעג ןיא טרישזַאגנַא דלַאב ךיז
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 ןיוש רע זיא ,םינּפ ןייז ןופ ּפָארַא זיא ןוז עקידחרומ יד ךָאנ

 ןופ ץיּפש ןיא ךיז קידנלעטש ,דרערעטנוא רעד ןיא ּפָארַא

 "נָא ךעלסיבוצ טָאה רע .טנגוי רעשידיי רעקידנפמעק רעד

 -עמילב יד טימ ךעלדמעה יד ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא ןביוהעג

 לייוו ,רָאה עגנַאל יד ןוא ןזיוה-עפילאג יד ,ךעלרעטילפ ןוא ךעל

 רעשיטסישַאפ רעד רַאפ םינמיס עטוג קידנעיײיז ,ץלַא סָאד

 ,סלַאפנלַא .ןריטימָארּפמָאק טכייל טנעקעג םיא טָאה ,ײצילָאּפ

 רָאה עגנַאל יד ןוא ןזיוה-עפילַאג יד ןפרַאװּפָארַא סָאד טָאה

 ןוא ןלעװָאנ ןביירש ןצעזוצרָאפ רעטייוו םיא טרעטשעג טשינ

 ,ףיורעד וליפא טקוקעג טשינ ,ןבירשעג טָאה רע .רעדיל

 טימ טליפעגסיוא ןעוועג זיא טייצ עיירפ עצנַאג ןייז סָאװ

 .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג

 ןזיװעגסיורַא ןַאּפש טָאה ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא ענייז

 -עג ,1924 ןיא ,ןיוש רָאי 14 וצ .טנגוי רעטסירפ ןייז ןיא

 תדוגא ילעוּפ, עיצאזינַאגרָא רעזעיגילער רעד וצ קידנרעה

 -טנגוי רעד ןופ רַאטערקעס רעד רע זיא ,עשרַאװ ןיא "לארשי

 -סיוא זיא טייצ ןייז .עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאדרעד ייב עיצקעס

 גנַאל טשינ .ןטַאט ןוא טעברַא טימ ,טיײקשימַאניד טימ טליפעג

 -בעה ַא טקידנערַאפ ןוא רדח סָאד טוָאלרַאפ רע טָאה קירוצ

 ןוא ןשַאט-ןעמַאד ןכַאמ ךיז טנרעל רע .לוש-לטימ עשיאער

 ןַא רע טרעװ ךָאנרעד ,הליהק רעװעשרַאװ רעד ןיא טעברַא

 רעד ףיוא טפעשעג-רוטקַאפונַאמ ַא ןיא רעטלעטשעגנָא

 טַאהעג טָאה רע זַא ,ךעלבעטשכוב ןגָאז ןעק ןעמ .סַאג אשנעג

 -וק .ןבעל ןייז ןיא תוכאלמ ןוא ןעגנוקיטפעשַאב רעקילדנעצ

 ,1924 רָאי ןיא עניטסעלַאּפ ןייק ןרעטלע ענייז טימ קידנעמ

 -רַאפ ךָאנרעד ,רעלָאמ-ןבוטש סלַא ביבא-לת ןיא רע טעברַא

 ןטימ טפעה ַא טריטקַאדער ,טעברַא-דרע טימ ךיז רע טמענ

 .יירעטסוש ייב טעברַא ןוא ,טניווו רע ווו ,ףרָאד ןופ ןעמָאנ

 ןופ לָאצ יד זיא זירַאּפ ןיא ךָאנרעד .עשרַאװ ןיא וצ-רעטעּפש

 .ערעסערג ַא ךָאנ תוכאלמ ענייז

 ַא סנייז טקורדעגּפָא לָאמ ןטשרע םוצ רע טָאה 1929 ןיא

 גנוטייצ רעשיאערבעה רעד ןיא גנולייצרעד ַא ןוא דיל

 ןָא ךיז טבייה ןפאש ךעלטנזעוו ןייז רעּבָא (ףמאק ןיא) י!תיזחב,

 -סעפ רעוכע רעד ןיא ,רעטעּפש רָאי ןבלַאהטרעדנַא ןַא טימ

 יװ ."טנורג ןרעווש ףיוא., ןַאמָאר ןייז טּכַארטרַאפ רע ווו ,גנוט

 ןעוועג ןעגנופַאש עטשרע סנַאּפש ןענעז רעביײהנָא ךס ַא ייב

 רעד ןופ טרינגיזער ןצנַאגניא וצ-רעטעּפש טָאה רע .רעדיל

 קיטַאמעט יד .עזָארּפ טימ זיולב ןעמונרַאפ ךיז ןוא עיזעָאּפ

 סיוכרוד זיא ,עזָארּפ רעד ןופ ייס ןוא רעדיל יד ןופ ייס ,ענייז

 זיא ,ןלױּפ ןיא קירוצ קידנעייז ןיוש .רעניטסעלַאּפ ַא ןעוועג

 רַאפ ןעוועג לארשי-ץרא ןופ ןדָאב רעד טייצ רערעגנעל ַא ךָאנ

 .קיטַאמעט ןוא ףָאטש ןשירַארעטיל ןופ רַאוװורעזער רעד םיא

 ןשידי םעד ןעגנולייצרעד ענייז ןיא טריפעגניירַא טָאה רע

 ,רשוי ןופ רענָאמ םעד ןוא ןעיידיא ןופ רעכוז םעד ,ןכעלטנגוי

 -גָאט ענייז טימ ,ןגרָאז עטושּפ ענייז טימ שטנעמ ןטושּפ םעד

 טייטש סָאװ ,שטנעמ םעד ; ןשינעלגנַאר ןוא תוגאד עכעלגעט

 -וצ טשינ ןוא .תוימשג ןיא ןוטעגניירַא דרע רעיור רעד ףיוא
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 . ,"דרע. יװ ןעמענ עכלעזַא ןעגנופַאש סנַאּפש ןגָארט קילעפ

 ."טנורג ןרעווש ףיוא., ןוא "רעדימש., ,"ץלַאז,

 טָאה ,ןלוּפ ןייק רעקמוא סנאּפש לקנאי ןופ טייצ רעד ןיא

 / עלַאגעל-בלַאה ַא טריטסיזקע ,46 עקישזד ףיוא ,עשרַאװ ןיא
 רעד רַאפ .?סערגָארּפ,, ןעמָאנ ןטימ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידיי

 ךיז טמענרַאפ עיצַאזינַאגרָא יד וַאי ןסייהעג סע טָאה טכַאמ

 טָאה ,רקיע רעד ןוא ,ןתמא רעד ןיא רעבָא ,טרָאּפס טימ זיולב

 יד ןעיצרעד טימ ךיוא ןעמונרַאפ טרָאּפס טימ ץוח ךיז יז

 .טסייג ןרענָאיצולָאװער-ויסערגָארּפ ןיא עכעלטנגוי עשידיי

 ךיז טָאה רעכלעוו ,גינעק .ג טימ ןעמַאזוצ טרעוו ןַאּפש לקנַאי

 רעריפנָא יד ןופ רענייא ,עשרַאװ ןיא ןענופעג טלָאמעד ךָאנ

 ןרעה ךיז טזָאל םיטש ןייז ."סערגָארּפ,, ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא

 ,ןעגנוציז ,ןעגנולמַאזרַאפ ןשיור סע וװ ,ךעלרעמיצ עלַא ןיא

 ןוא .סעיסימָאק יד ןופ ןוא גנוטלאווראפ רעד ןופ ןעגנוטאראב

 ,עיסימָאק-רוטלוק : טלעפעג טשינ טרָאד ןבָאה סעיסימָאק

 -ָאק-סגנונדרֶא ,עיסימָאק-לַאז -ןעייל .,עיסימָאק-קעטָאילביב

 טרָאד טָאה סע .ערעדנא ןוא עיסימָאק-ןטנערעפער ,עיסימ

 -= ןרעמיצ עלַא .טנוװָא דָאנ טנװָא ךעלרעהפיואמוא טשיורעג

 רעקידנזיורב ,רעגנוי ןופ ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ןופ טקַאּפרַאפ

 ןעוועג לופ ןענעז ּפערט יד ןוא ןרָאדירָאק יד וליפא זַא ,הרבח

 .ןעגנַאגעגרעביא ןוא ריא טימ

 -רָאפער א סעּפע ןעוועג לאקָאל םעד טָא ןיא זיא גָאטייב

 ,לוש יצח ןוא רדח יצח ןעוועג זיא סָאװ ,הרות-דומלת עטרימ

 -ויסערגָארּפ ַא טימ דיי ַא טעטלַאװרַאפ טָאה'ס רעכלעוו טימ

 -וָא ךיז טָאה סערגָארּפ רעתמא רעד רעבָא .לדרעב ןריושראפ

 םייב ןעגנודעגּפָא ,לַאקָאל רעד ןעװ ,ןטנװָא יד ןיא ןביוהעג

 .?סערגָארּפ,, םוצ טרעהעג טָאה ,רעטלַאוװרַאפ

 טסיײג רעד טשיוטעג תעל תעמ ןיא לָאמ ייווצ ךיז טָאה ױזַא

 -רַאפ ןעוועג רעמיצ סעדעי זיא טנוװָא ןיא .טנעוו יד-טָא ןשיווצ

 ןגעוו גַארטרָאפ ַא -- םענייא ןיא .שרעדנַא סעּפע טימ ןעמונ

 ןופ עיצקעל ַא -- ןטייווצ ַא ןיא ,םזילַאירעטַאמ ןשירָאטסיה

 ןריט יד ךרוד ךיז ןציירק ןרעדנַא ןיא רעמיצ ןייא ןופ ,שידיי

 טימ רעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ ןופ *ַאל לָאס ַאפ ימ ער ָאד,, רעד

 . ןעוועג זיולב זיא ליטש .ןטסירָאכ ןופ רעדיל עטרידוטשעגנייא

 זיא ףיורעד .ליטש ןייז טזומעג טָאה ָאד לייוו ,לַאז-ןעייל ןיא

 -ןעייל ןרָאפ ןגרָאז ץוח סָאװ ,עיסימָאק עלעיצעּפס ַא ןעוועג

 .טײקליטש רעד רַאפ טגרָאזעג ךיוא יז טָאה ,לַאירעטַאמ

 סָאװ ,גנוטיײצ-טנַאװ עשידָאירעּפ ַא טגָאמרַאפ טָאה "סערגָארּפ,

 -ייצ יד .ערעדנַא ןוא גינעק .ג ןופ ןרָאװעג טריטקַאדער זיא

 -פיוא ןרעוו ןרַאפ טסייה'ס ,גנוטיײצ-טנַאװ .ַא ןרעוו ןרַאפ ,גנוט

 -עּפס א ףיוא טנעיילעג ןעמ טָאה ,טנאוו רעד ףיוא ןעגנָאהעג

 -יוא רערעסערג א ראפ בולק ןכרוד טנדרָאעגנייא ,טנוװָא ןלעיצ

 .ןעגנופאש ערעייז טנעיילעג ןבָאה םירבחמ יד וװ ,עירָאטיד

 עטשרע ענייז טנעיילעג תורוש יד ןופ רבחמ רעד טָאה ָאד

 -עג ןַאּפש לקנַאי זיא ?סערגָארּפ , ןיא ןעמוקנָא םייב .רעדיל

 רעיז ןופ רעטעברַאטימ ןוא ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא ןרָאװ

 טכעלטנפערַאפ לָאמ ןטשרע םוצ ָאד טָאה רע .גנוטיײצ-טנַאוװ



 יד טהעדליש רע ּוװ .,"קיירטש-רעדניק,, גנולייצרעד .ןייז

 טנוב םעד ןוא ןעגנוגנידאב-סנבעל עכעלגעדטרעדמוא יד ,טיונ

 קרַאטש טָאה גנולייצרעד יד .רעדניק-רעטעברַא עשיבַארַא ןופ

 -טנפערַאפ ןרָאװעג ךָאנרעד גנַאל טשינ זיא ןוא ןעמונעגסיוא/

 -עג זיא ןַאּפש ווו ,"ענובירט רעשירַארעטיל,, רעד ןיא טכעל

 סױרַא זיא ןפַאש ןייז .רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןרָאװ

 .סַאג רעטיירב רעד וצ טנעוװ-?סערגָארּפ, עגנע יד ןופ -

 טלָאמעד ךיז טָאה "ענובירט רעשירַארעטיל, רעד םורַא

 -יאָאוָארּפ ןוא רעטכיד עגנוי ןופ זיירק רעד טעדליבעגסיוא

 ,רעלעה םעניב ,סיל ןמלק :טרעהעג ןבָאה סע ןכלעוו וצ ,רעק

 ,רעכַאמצימ דוד ,ןַאגַאק ענװַאלכ ,ףאט .ל .א ,סייהּפאנק .א .מ

 ,במאראז .ש ,יעלֶא יכדרמ .,ןיװעלש .ב ,ןַאמלװו לאומש

 ךיז ןבָאה רעטעּפש .ערעדנַא ןוא גרעבנעלעג ,ןייטשנעוועל .י

 ץרעה ילתפנ ,דראפס .ד .א ןסָאלשעגנָא עּפורג רעד וצ ךיוא

 רעד ןיא קידנטעברַאטימ ,ןַאּפש לקנַאי .רענגרעב ץרעה ,ןָאק

 ןופ רענייא קיטייצנײלג טרעװ ,'ענובירט רעשירַארעטיל,

 -רעביירש רעד-טָא ןופ רעוט ןוא רעדילגטימ עוויטקַא יד

 טייקידוועריר ןייז ,ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא ענייז .עּפורג

 קרַאטש ,עּפורג דעד ךיוא ןוא ,ָאז םיא ןעמוק םזימַאניד ןוא

 ךיוא ןַארַאפ ןענעז רעביירש עטנכערעגסיוא יד ןשיװצ .ץונוצ

 -לעוו ,תוביבס ןוא ןטכיש עלַאיצָאס ןופ ןעמוק סָאװ ,עכלעזַא

 -יווצ לגנארעג ןיא -- טייקנשיווצ רעד ןיא טקעטשעג ןבָאה עכ

 .עיצקַאער ןוא סערגָארּפ ןלַאיצָאס ןש

 ןצנאגניא טשינכָאנ זיא רעביירש עקיזָאד יד ןופ עקיניײא

 עשיריי יד ןופ גנוושפיוא רערענָאיצולָאװער רעד טנעָאנ

 ןיא ךָאנ ךיז ןליּפ לייט .טייצ רענעי וצ ןסַאמ עקידנטעברַא

 ןוא ,לכיה ַא ןיא יװ ,הביבס רעשירַארעטיל רעקידסוחי .רעד

 ןוא סעיצַאריּפסַא ,תוגשה יד ײז וצ טשינכָאנ ןעייגרעד'ס

 טימ ,שטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא ןשידיי ןופ ןעגנובערטש

 וצ ןסָאלשַאב קיטכירפיוא ןבָאה ייז ףמַאק ןוא ןבעל סנעמעוו

 עטפָא יד וצ קידנעמוק ,ןַאטש לקנַאי .ןפַאש רעייז ןדניברַאפ

 קיטש ַא יװ ןעוועג ןיילַא זיא ,ןעגנוציז-רעביירש עלַאגעלמוא

 רעד ןופ לָאבמיס ַא ,עיצַאריּפסנָאק קיטש ַא ,טײקלַאגעלמוא

 ,זורבפיוא םענעי ןופ רעטילּפש ַא ,סָאג רעשידרערעטנוא

 עסַאמ-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ

 ייד ןופ ןעװעג רע זיא רעביירש יד ןשיוװצ .טייקמערָא ןוא

 זיא ,לכיה ןשירַארעטיל ןקידסוחי ןיא ןייז וצ טָאטשנָא סָאװ

 טָאטשנָא ןוא ,דרערעטנוא ןרענָאיצולָאװער ןיא ןעוועג רע

 זיא ,סַאג רעד וצ לכיה ןופ טייצ וצ טייצ ןופ ןעמוק וצ

 .לביה םוצ סַאג רעד ןופ ןעמוקעג טייצ וצ טייצ ןופ רע

 רעד ןופ טירטסױרַא רעכעלטנפע רעסיורג רעטשרע רעד

 רעשירעלטסניק-שירַארעטיל ַא ןעוועג זיא עּפורג-רעביירש

 זיא סָאװ ,9 דזַאיעשזּפ ,"ַאשטנעט ,, לַאזיָאניק ןיא ןגרָאמירפ

 ןטרעטסיײגַאב ,ןשיטסַאיזטנע ןַא טימ טליפעגסיוא ןעוועג

 עשירַארעטיל עריא טַאהעג טּפָא יז טָאה וצ-רעטעּפש .םלוע

 זיא סָאװ ,ןײרַאפ-טַארעטיל ןיא סנגרָאמירפ ןוא ןטנוװָא

 טָאה ןָאט רעיײנ ַא ןשטנעמ ןופ טקַאּפעג ןעװעג קידנעטש

 יד ןֹופ .ןכַאז עטנעילעג יד רעביא סעיס

 טנעו עטעדליגַאב-ןענילעבָאג טימ יד ןשיװצ ןעגנולקעגּפָא
 גנוניוטש ןיא טרעטיצעגפיוא ןבָאה סָאװ ,13 עקצַאמַאלט ןופ
 ױעיײב ַא .ןטנעמסידָאלּפַא עקיכליה ןופ שיורעגפיוא ןדעי ייב
 סָאװ ,ןפַאש ַא .ןעגנולקעגּפָא טָאה קיטַאמעט עיינ ןוא ןָאט
 -רעביירש יד .רענעײל םעד ןעוװעג ןגיײא ןוא טנעָאנ זיא
 םויַא .הביסמ עטרעדנוזעגּפָא ןייק ןעװעג טשינ זיא עּפורג
 ,רענעייל  רעטנזיוט ןופ גנוגעווַאב ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ריא
 טימ ןבעגעגרעב'א ,רעקריווטימ ןוא רעפלעהטימ עיירטעג
 זַא ןשטנעמ ןגָאז ןגעלפ רימ  .םזַאיזוטנע ןוא טפַאשביל
 -ירט עשירַארעטיל, רעד ןופ רעמונ ַא טניישרעד סע ןעוו

 -טָא ,טייקידבוט-םוי יד-טָא .בוט םוי ַא ייז ייב זיא ,?ענוב

 רענעייל ןשיװצ ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,גנודניברַאפ עגנע יד

 טריריפסניא יז ,עּפורג יד טרעטסייגאב טָאה ,רעביירש ןוא

 .ןעוטפיוא ןוא ןטסעמרַאפ עשירַארעטיל עיינ וצ

 ןיא ןטירטסיורַא עשירַארעטיל ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז סע

 טנעיילעג ןבָאה רעביירש יד וו ,ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד
 -וקסיד ןעמוקעגרָאפ ןענעז ךָאנרעד ןוא ןעגנופַאש ערעייז

 עטגָאזעגסיױרַא

 רעביירש יד ןבָאה רעטעברַא עקידנזעװנָא יד ןופ ןעגנוניימ

 ןענעדרָאנײא םענופ טסנידרַאפ רעד .טנרעלעג ךס ַא לָאמטּכָא

 -ַאכ צלענָאיסעּכָארּפ יד ןיא ןטירטסױרַא עשירַארעטיל יד

 וצ טרעהעג טפָא רעיײז טָאה ,ןבולק-רעטעברַא ןוא ןענייר

 ןדנובעגסיוא ןעוועג ןעמעלַא ןופ רעמ זיא סָאװ ,ןַאּפש לקנַאי

 טָאה רע .ןטסיװיטקַא ןוא רעוט עדעייז ,ןעניירַאפ יד טימ

 ןעגנערבפיונוצ טנעקעג ןעמעלַא ןופ רעטכייל רעבירעד

 א ןליפא זיא רע .רעביירש ןטימ עירָאטידיוא-רעטעברא יד

 -ורג-רעביירש רעזדנוא ןופ ראטערקעס ןעוועג טייצ עסיוועג

 -רַאפ רעד ,רעפיול רעד ,רעיײג רעד םוטעמוא קידנעייז ,עּפ

 -עלַא ןופ חילש רעד ןוא ץלַא ןיא רעטנוװַאהַאב רעד ,רעדניב

 רע טָאה ןעמונעג טקנופדנַאטש ןשינכעט ןופ וליפַא .ןעמ

 -סירַא ךס ַא ךיז טָאה סָאװ ,עּפירג רעד טצונעג קרַאטש

 .םיא טימ ןפלָאהעג

 -יוװצ גנוריסַאלקעד יד ןוא טיונ יד ,טײקיזָאלסטעברַא יד

 ףןענאּפש לקנאי ןוא סיורג ןעוועג טלָאמעד ןענעז ןדיי ןעש

 ןסָאּפוצנירא ןעוועג רערעוװש ךָאנ זיא ,םענעמוקעגוצ ַא יװ

 .הצויח ןופ ןטייקכעלגעמ ןוא טלקמ-םוקמ ַא ןעניפעג וצ ,ךיז

 ,רעייגנייֵא רעטּפָא ןַא ןעוועג רעגנוה רעד זיא הריד ןייז ןיא

 -ַא ווו וליפַא טַאהעג טשינ רעגנוה רעד טָאה רָאג טפָא ןוא

 ,טַאהעג טשינ הריד ןייק ירמגל טָאה ןַאּפש לייוו ,ןייגוצנייר

 ןוא דנו ענ ןייז ןיא טײלגַאב זַא םיא רעגנוה רעד טָאה

 טָאה רע סָאװ ,ןענַאּפש ,;טװעג שטָאכ םיא זיא טוג .לגָאװ

 רעײעי וצ .ןטסעמרַאפ עטיירב ןוא סעציילּפ עטיירב טַאהעג

 טָאה טעברא רעדעי וצ ןוא טגיוטעגסיוא ךיז רע טָאה הָסַנרִּפ

 ןּפעלקרעדנאנאפ םייב רע טעברא טָא .ןטאּפוצ טנעקעג ךיז רע

 "ַאװו ַא ןיא רע טעברַא טָא ,ןסַאג רעװעשרַאװ יד ןיא ןשיפַא

 טא .רעגערט-ןליוק סלַא רע טעברױַא טָא ןוא קירבַאפ-עט

 ןיפ ןטסייװרַאפ ַא ,יילק ןופ ןטרימשרַאפ ַא םיא ןעמ טעז

27 



 . עשראוו ןיא ןאפש .י

 סלא

 .רעגערט-ןליוק

 טריפארגָאטָאפ)

 1932 ןיא

 (סאג-עלימ רעד ףיוא

 ץלַא ךרוד ןוא ,ןליוק ןוכ ןטצרַאװשרַאֿפ ַא טָא ןוא עטַאװ

 ךיז טנידרַאפ רע ןכלעװ טימ ,סייווש  ןייז טצנַאלג ךרודַא

 זיא טעברַא גָאט ןרעווש ַא ךָאנ .טיורב לקיטש ןייז ךעלרע

 ,טײקיטעט רעכעלטּפַאשלעזעג טימ טליפעגסיוא טנװָא רעד

 םירבח .ורוצ טשינ םיא ןעמ טזָאל געט יד ןיא ךיוא רעבָא

 עלימ ףיוא ,ץלָאה ןוא ןליוק ןופ דַאלקס ןיא ןיירַא ןעמוק

 סָאבעלַאב רעד יװ ,"ּפָאק םעד םיא ןעיײרדרַאפ,, ןוא סַאג

 ןגעו םיא וצ טמוק סע רעװ .ןקירדסיוא ךיז טגעלפ רענייז

 -- רעוװ ןוא ,גנולמַאזרַאפ ַא רַאפ עיצולָאזעד ַא ןריגַאדער

 ײזַא טַאלג -- רעװ ןוא ,ךַאפ ןיא טקילפנָאק ַא ,ךוסכס ַא ןגעוו

 קינג םיא זיא ןתעל-תעמ ענייז ןופ ,לטומ ַא לסיבַא ןּפַאּכ

 ןיפ רע טביירש ךָאד רעבָא .ןביירש ןייז רַאפ טייצ ןבילבעג

 עשיטילָאּפ-לעוטקַא טוװרּפ רע וװ ,עלעווָאנ ַא טייצ וצ טייצ

 מָאה טפָא רעבָא ,ןוקית ןשירעלטסניק ַא ןבעג ןעמעלבָארּפ

 ריא קידנענעק טשינ ,יור עמעט יד ,ףָאטש םעד טזָאלעג רע

 ןיא טײקילײַא רעד בילוצ .שובל ןקירעהעג םעד ןסַאּפוצ

 ןיורּפ סנַאּפש ןיא טלעפעג טפָא טָאה טייקטצעזעג-טשינ

 .טייקפייר ןוא טייקנענאטשעגסיוא עשירעלטסניק יד

 ןרעוו טגָאזעג סָאמ רעסיוועג .ַא ןיא ךיוא ןעק עבלעזסָאד

 ןיא ןענישרעד) "?טנורג ןרעװש ףיוא, ןַאמָאר ןייז ןגעוו

 -ַאר רעד) ָאד םגה .(ַאטַארעצ ,ב .א גַאלרַאפ ,1939 זירַאּפ

 רעיכע רעד ןיא ןגָארטעגסיױא ןוא טכַארטרַאפ זיא ןַאמ

 ןטײקכעלגעמ ןוא טייצ טַאהעג ןַאּפש ןיוש טָאה ,(גנוטסעפ

 רעד .טײקטנכערַאב ןוא תעדה-בושי םענעסַאלעג ַא רַאפ

 זיא ,(ןלױּפ ןייק ןעמוק ןייז ךָאנ ןבירשעגנָא) ןאמָאר

 א יא רע ,ןענאּפש ראפ  גנוכיירגרעד עוויטיזָאּפ א
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 יִּפַא ןַא ןרעדליש ןוֿפ ,טסעמרַאּפ ןרעטיירב ַא ןוֿפ ווֹורּפ
 ןַאּפש .דָאירעּפ ןסיוועג ַא ןיא ןבעל רעניטסעלַאּפ ןופ טינש

 -ַאלַאק עשידיי יד ןופ ןטייקירעװש יד זדנוא טקעלּפטנַא
 -גיוַאב עיינ יד ףיוא ןבעל רעיײז ןענעדרָאניײא םייב ןטסינ

 ןרעװש ףיוא ,ןרָאב רעניטסעלַאּפ ןקיניײטש ןפיוא ,ןעגנוג

 ןיא יײס רעװװש ָאד זיא טנורג רערעװש רעד .טנורג

 טזייוו ןַאּפש .םענײמעגלַא ןיא ייס ןוא טרָאװ ןופ ןיז ןטושּפ

 - -רעטנוא ןופ ןטקַא עטנכערַאב טשינ ,ערעטצניפ זדנוא

 ןרעיול סָאװ ,רעבַארַא עטריפרַאפ דצמ טינש ןשידיי ןדניצ

 ןדנוא טוייו רע .גרעב יד ןיא טעײטרַאפ ,טכענ יד ןיא
 ןשיבַארַא ןוא ןשידיי ןופ ףמַאק ןעמַאונימעג םעד ךיוא

 -ץפמיא ןשילגנע םעד, אנוש ןעמַאזניימעג ןגעק רעטעברַא

 ןאּפש ןדנוא טריפ ןעלטימ ענעדיישאב טימ .םזילאיר

 יז םגה ןוא 4,ןשזַאנָאסרעּפ ןופ עירעלַאג עכיײר ַא ךרודַא

 ןביילברַאפ ,טרילָאּפ ןוא טצינשרַאפ גונעג טשינ ןענעז

 .רעביא ןזייורעטרע טגנולעג ןענאּפש .ןורכז ןיא  ײז

 ענייז ןופ .טירָאלָאק רעניטסעלַאּפ םעד זדנוא ןבעגוצ

 רעשיריל ,רעכייוו ַא טפָא ךיז טגָארט ןעגנורעדליש-רוטַאנ

 -טנרע ןַא "טנורג ןרעװש ףיוא,, זיא ןײמעגלַא ןיא ןוא ןָאט

 .עניטסעלַאּפ ןגעו רוטַארעטיל רעד וצ רעייטשייב רעט

 ןעניישרעד וצ קילגמוא סָאד טַאהעג רעבָא טָאה ךוב סָאד

  סָאװ ,ךורבסיוא-סגירק ןופ רעמוז םעניא ,1929 רעמוז ןיא

 .סעבאגסיוא עשידיי ןופ ןטיירּפשראפ סָאד טרעטשעצ טָאה

 ןבירשעג טָאה רע סָאװ .,ןלעװָאנ סנַאּפש ןופ עקינייא

 ןענעז ,"טנורג ןרעוש ףיוא, ןַאכָאר ןייז ןקידנערַאפ ןכָאנ

 ."ענובירט רעשירַארעטיל,, רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 רעד ןופ רעטעברַאטימ ןייק רעמ טשינ ןַאד ןיֹוש זיא רע

 רעמ ןזיא יז -- לייװ ,?סערגָארּפ, ןיא גנוטייצ-טנַאוו

 ךרוד טכאמראפ גנאלנופ ןיוש זיא אפוג י!סערגָארּפ,, .ָאטשינ

 עלַאגעלמוא ןַא םיא ןופ זיולב זיא ןבילבעג .יײצילָאּפ רעד

 ַא יא רעוט ענייז ןופ .וָאנַאומ ץַאלּפ ףיוא ?עזרעב;

 -עצ ךיז ,הסיפת יד ןדיימוצסיוא ןזיוװַאב טָאה סָאװ ,לייט

 ןאּפש לקנאי .זיראּפ ןייק קעװא ןאד זיא גינעק .ג .ןפָאל

 - ,סַאג רעד ףיוא .רעלוּפָאּפ קרַאטש טייצ רענעי וצ זיא

 רעוו -- ןיירַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא ,"עזרעכ, רעד ףיוא

 -ןיורב ,ןקירָאה:ץרַאװש םעד טנעקעג טשינ ןעד טָאה

 ? רעטכעלעג ליומ ןלופ ןוא טָארט ןרעכיז ןטימ גנוי ןקיטיוה

 עשרַאװ םֹורַא ךעלטעטש יד םיא ןופ טסוװיעג ןבָאה סע

 טסזװעג טָאה סע .ןעגנוזעלרָאפ ןוא ןטַארעּפער ענייז בילוצ

 טנגוי-רעטעברַא עשידיי יד טנעקעג טוג םיא ןוא םיא ןופ

 -עג םיא ןבָאה'ס ןוא "?סערגָארּפ, ןיא טייקיטעט ןייז ןופ

 טיײצ רערעגנעל ַא ןופ ךשמ ןיא לייוו ,רעטעברַא יד טנעק

 עלענַאיסעּפָארּפ עכעלטע ןיא רַאטערקעס ןעוועג ןַאּפש זיא

 ןסעזעג ןיא רע וװ ,שודָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ןעניירַאפ

 יד טנעקעג ךיוא םיא טָאה סע .הסיפת ןיא טייצ רָאי ַא

 םיא טיִמ טלָאװעג ךיז טָאה עכלעוו ,ײצילָאּפ רעװעשרַאװ

 רע זיא טּפָא .טכװעגמורַא םיא ןוא "ןענעקַאב רעטנענ.



 יכָאנ ךיז טָאה םיא ךָאנ .סָאג ןיא ןײלַא ןעגנַאגעג טשינ
 ןופ רַאטערקעס רעד .ייוצ רעדָא ,"קיּפש, ַא טכיילשעג

 "סיוא טַאהעג רדסכ טָאה ,שטיװַאר ךלמ ,ןײרַאפ-ןטַארעטיל

 ,סעלציּפש יד ,"טסעג. עיינ יד בילוצ םיא ןופ תורצ ןייטשוצ

 .13 עקצַאמָאלט ףיוא ןפעלשרַאפ טפָא טגעלפ ןַאּפש סָאװ

 ןיא ןענַאּפש ייב ײצילָאּפ יד עקַאט טָאה 1926 רָאי ןיא

 -עג יז זיא לָאמסָאד .טיזיו ַא טאטשענּפָא אפוג םייה רעד

 םיא ןריפוצּפָא ידכ ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא םיא וצ ןעמוק

 טימ .עזערעב-זוטרַאק ןופ רעגַאל ןעמַאזיױרג םעד ןיא

 ךיז ןענַאּפש טלָאמעד טגנילעג םיסנ ןוא קיטשצנוק

 ןופ ייצילָאּפ יד ןסילשרַאפ וצ ,בוטש ןופ ןעמוקַאבוצסיורַא

 ףןרעװ וצ םלענ ןוא קינייװנסיוא

 רעשיטילָאּפ סלַא זירַאּפ ןייק טלָאמעד טמוק ןַאּפש

 ,תוױצ ןוא ןטייקירעװש עלַא ןייטשוצסיוא טָאה ,טנַארגימע

 -גימע עלַא ןיטשוצסיוא טַאהעג טלָאמעד ןבָאה סע סָאװ

 -סקלָאפ ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןַאד טבעל זירַאּפ .ללכב ןטנַאר

 רעשינַאּפש רעד ןשיװצ לגנַארעג ןטנעָאנ ןופ ןוא טנָארּפ

 -ילָאּפ רעד .םזישַאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןוא קילבוּפער

 -נערטשנָא ןופ טקנוּפ ןטסכעה ןפיוא ָאד זיא ףמַאק רעשיט

 -רַא רעכעלטפַאשלעועג רעד ןיא לײטנָא טמענ ןַאּפש .גנוג

 ףיוא םיא טעז'מ ."עגיל-רוטלוק, רעד ןיא וויטקַא זיא ,טעב

 טעברַא רע .טַאר-רוטלוק ןלַארטנעצ ןופ ןעגנוציז יד

 -ירש רעד ןופ דילגטיפ ַַא זיא ןוא רעסערּפ סלַא

 טמענראפ רע ."לאנרושז רעזיראּפ, םייב עּפורג-רעב

 "טנורג ןרעווש ףיוא,, ךוב ןייז קורד םוצ ןטיירגוצ ןטימ ךיז

 עמעכס יד ןטעברַאסיוא ןוא ןַאלּפ םעד ןטיירגוצ טימ ןוא

 רע .ליוּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןגעװ ןַאמָאר םעיינ ַא רַאפ

 ןיכ סעמעכס יד טעברַאעגסיוא טַאהעג וליפא ןיוש טָאה

 סָאװ ןבירשעגנָא ןעלטיּפַאק עקינייא ןוא ןעלטיּפַאק יד

 -רַאפ ,עטרעסעדגרַאפ רָאנ ,סעמעכס יװ ןעוועג ךיוא ןענעז

 .עטרעטיירב

 טַאדלָאס ַא ןַאּפש טרעװ ,סיוא טכערב המחלמ יד ןעוו

 רעגַאל רעקילייװטײצ סנעמעוו ,?ןַאיגעל-רעדנעלסיוא,, ןיא

 גערב ןקידמַאז ַא ייב ,סערַאקרַאב ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 יד טשימעגניײרַא ךיז טָאה ָאד רעבָא .םי ןשידנעללטימ ןופ

 א טזָאלעג טאהעג םיא טָאה סָאװ ,ןוז רעניטסעלאּפ

 רעטציא םיא טָאה סָאד .ןגיוא יד ןיא טייקנארק עשידָאירעּפ

 .זיראּפ ןייק קירוצ טמוק רע .טאדלָאס א ןייז וצ טרעטשעג

 יד ןופ טייצ רעד ןיא ,עיצאּפוקֶא ןוא המחלמ רעד תעב
 ןאּפש ךיז טָאה דיי ףיוא ןגעיעג ןוא תופידר ערעווש
 ?נעה יד ןיא ןלַאפוצנײרַא טשינ תוחוכ עלַא טימ טימַאּב
 .גנוײרפַאב רעד ןופ גָאט םעד ןבעלרעד ידכ ןשטייד יד ןופ

 ןעמַאוצ זירָאְּפ רע טזָאלרַאפ ילוי ןט16 ןשיגַארט ןכָאנ
 רעד ןיא ךיז קידנצרַאװשרעבירַא ,דניק ןוא יורפ ןייז טימ

 טרָאד ןעמוק ןשטייד יד ןעוו ,רעטעּפש ןוא "ענָאז רעיירפ.,

 יד ןופ ענָאז-עיצַאּפוקָא רעד ןיא סיוא רע טרעדנַאװ ןיירַא

 סלא גרעב יד ןיא טעברא רע .אווואס ןיא ,רענעילאטיא

 -ייװטייצ ןוא סָאמ רעסיוװעג ַא ןיא זיא ןוא רעקעהצלָאה

 ,רימ ֹוצ ווירב ענייז ןיא .רַאפעג רעד ןופ טצישַאב קיל

 קידרעפָאה רע זיא טייהרעמייהעג ךרודַא ךיז ןעלגומש סָאװ

 ןופ טלַאה רע .המחלמ רעד ןופ גנַאגסיױא םעד ךייש ּסָאװ

 רעײז רעטנוא ,ןדיי יד זַא ,טביולג ןוא רענעילַאטיא יד

 רע .גירק ןופ ףוס ןפיוא ןטרַאװרעד ןיוש ךיז ןלעװ ,ץוש

 א ןעמוק ןעק סע זַא ,גנוניימ ןימ טימ םיכסמ טשינ ויא

 -עילַאטיא רעד ןיא ןײרַא ןלָאז ןשטייד יד ןעוװו ,טנעמָאמ

 ןדיי יד טימ רענעילַאטיא יד ןעגנילשנייא ןוא ענָאז רעשינ

 ,טנעמָאמ ַאזַא ןעמוק טעוו'ס ביוא זַא ,טלַאה רע .ןעמַאזוצ

 ןבָאה ןיוש ןלעװ ןשטייד יד ,ףוס םייב ןטלַאה ןיוש סע טעװ

 ףדִיי וצ ּפעק יד ןבָאה טשינ ןוא ןוטוצ ךיז טימ טלָאמעד

 ןענעז יז ןעוו .טשיוטנַא ןענַאּפש ןשטייד יד ןבָאה ,רעדייל

 ,1943 טסוגיוא ןיא ,ענָאז רעשינעילַאטיא רעד ןיא ןײרַא

 ,תמא דיי ףיוא ןגעיעג עטסד?יו: יד ןביוהעגנָא ייז ןבָאה

 ןױש ןבָאה ייז ,ןוט וצ ךיז טימ טַאהעג ןיוש ןבָאה יײז

 ןטנגעג גראב יד ןיא ,ָאד ןוא ,ּפעק עטיירדראפ טַאהעג

 ןטקַא-ףירגנָא ןוא -דנַאטשרעדיװ עשינַאזטרַאּפ ןבָאה

 ןבָאה ןדיי וצ ּפעק יד ּרעּבָא ,ּפעק יד רעביא ייז טגנַאלרעד

 ןיא ןירַא טלַאפ ןַאּפש .טַאהעג ,רעדייל ,ךָאנ ייז

 .1942 רעבמעווָאנ ןט-12 םעד ָאּפַאטשעג רעד ןופ טנעה יד

 גוצ רעד םיא טריפ ,רעטקיטולברַאפ ןוא רענעגָאלשעצ ַא

 ןרוּפש םוש ןייק טָאה סָאװ ,רעדנַאװ ןטצעל ןייז ןיא קעװַא

 ןוא ןגָארטראפ םיא טָאה רע .םיא ךָאנ טזָאלעג טשינ

 עטנַאקַאבמוא ,ענעפרָאװרַאפ ןיא ץעגרע טזָאלעג םיא

 וא עטנעָאנ ערעזדנוא ליפיוזַא עכלעװ ןופ ,תומוקמ

 ךיא ןעװ טּפָא ןוא .טרעקעגמוא טשינ ךיז ןבָאה ערעייט

 ,ריִמ ךךיז טליױו ,ןַאּפש לקנַאי ןיא ךךיז ןָאמרעד

 ףיוא ןקילבקירוצ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ לּפענ ןכרוד

 ,ילבפיוא ןייז ןופ טייצ רעד ןיא, ךיז-רעטניהַא רָאי 12710 ַא

 יו םיא ךיא עז טפָא .טיווצ ןייז ןופ ןרָאי ענייש יד ןיא

 א קידנּפעלש ,סאג עלימ רעד ףיוא ןגעקטנא רימ טייג רע

 'ןופ ןוא ןליוק שיוק ַא קידנגָארט רעדָא ,ץליהעג עלעגעוו

 לעה ןייז רימ וצ ךיז טגָארט טינּפ ןטסירַאפ-ץרַאװש ןייז

 טשינ ןוא ָאד זיא סַאג עלימ יד טשינ רעבָא .רעטכעלעג

 גױא ןיא רערט ַא טימ זיולב ןָאמרעד ךיא .ָאד זיא רע

 ערעייז -- ןטסיופ יד ןיא הללק ַא טימ ןוא קנעדנָא רעייז

 .רעגנערבמיא
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 .ןטפירש סנאפש לקנאי זופ

 גנילידפ

 -וק יד ףיוא רעקַא ןטצעל םעד טקידנערַאפ טָאה ןעמ ןעוו

 -עװעטרַאהרַאפ ַא ןגעלעג ןיוש דרע יד זיא ,רעדלעפ-עזורוק

 .טײקרַאד רעקיטשרוד טימ עטנקורטעצ ןוא עט

 -ףיט ןוא ענײר טײרּפשעגסיױא ךיז ןכָאה ןעלמיה יד

 יגיוא סָאד טקיטעזעג טָאה ,עקיברַאפ ַא -- תובחר ַא ,עָאלב

 עי טנקורטעג ,טלטרעצעג טײקמערַאװ טימ טָאה ןוז יד

 טנרָאװעג ןוא םענעסָאגַאב יוט ןקיטכַאנ ןופ עלעזערג סעד

 -עג רעמוז םעד ךָאנ ךייא לעוו'כ -- גָאט ןטקידלָאגעצ םעד

 ..ןרָאי יד ןייגרעד גונ

 -עג גנילירפ םעד ןוא טנירג ןיא ןוטעגנָא ךיז טָאה דחע יד

 ,טעילַאװכ ענירג ןיא ךיז ןדָאב לָאט ןוא גרַאב ,טבוט-םוי

 ןטָאשעצ ,ןסקיוועג ענעדישדַאפ ןופ ןצכעילב טימ עטעייזרַאפ

 יָאילימ גרעב ןופ סנקור ףיוא ןוא רעדלעפ יד ףיוא ןענעז

 .דעלעמילב זענ

 ךיז ןבָאה ,ןטכענ-לייה ערעיײז ןופ ענעכירעגסיורַא ,לגייפ

 עקידוועגיוב ףיוא .ךעלצַאלַאּפ ענעפַאשעג-יינ ןיא טצעזעצ

 -רַאפ ןטסענ ערעייז יז ןכָאה ךעלמיוב עקיגנוי ןופ ךעלגייווצ

 ,טגייל

 -ידברעק טימ ענעדָאלעגרעביא -- רעדלעפ- רעטניוװ יד

 חרזמ וצ -- קירוצ ןוא ןיהַא ךיז קידנעלקָאש ,ןעגנַאז עק

 הנתמ רעק'נז ףיוא טרַאװעג ןבָאה ,ברעמ וצ ןוא

 .רעסעמ-דיינש ףיוא ןוא ןיורק רענעדלָאג ףיוא --

 קידרעמָאי סנגרָאמירפ יד ןיא ןבָאה יק עקידתרבועמ יד

 -רעווש ןבָאה רעכייב ערעייז .רעלעטש יד ןופ טעקעמעגסיורַא

 יא ענעזָאלבעגנָא עסיורג יד בילוצ ; טלקָאשעג ךיז קיגָאװ

 ןייג םייב סיפ עטשרעטניה יד טײרּפשעצ ייז ןבָאה ,סרעט

 ערעדנַא טָאד סנייא דיירפ טימ ןבָאה רעדניק עניילק ןוא

 :ןזיוװעגנָא

 ןיוש טע'ס .ןבלעק ןיוש טײג המהב רעזדנוא ,טסעז --

 ...ךלימ ןייז

 -רעטיירב ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה סעקטסינָאלָאק עגנוי יד

 ןטלַאהַאב וצ ווו טַאהעג טשינ ןבָאה יז ...רעדיילק יד ןכַאמ

 ןוא זָאנ רעד רעטנוא ןכָארקעג ןענעז עכלעװ ,רעכייב יד

 -ץֹּפ עשלדיימ-גנוי ערעייז ףיוא טייקידוועמעש ןפורעגטיורַא

 ..ירעמענ

 טייקנירג טימ ןעװעג לופ זיא ףרָאד ,טלבויעג טָאה ףָאד

 ..ןעגנַאזעג-טנגוי ןוא טייקיטייצ

 טשיוטעגנייא דיילק ןכָארקעגּפָא רעייז ןבָאה םורָא גרעב יד
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 -קעװַא ךיז לָאמִא רעדיוו ןוא שובל םענירג, םעיינ ַא ףיוא

 ..ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןעורּפָא טגיילעג

 .חטּפ דעומה-לוח ןעוועג זיא'ס

 יד .םהנמ בר ןסעועג רעטציא זיא ןעמניב 'ר ייב

 עטשטיינקעצ ףיט סנרעטש יד ,עטגנערטשעגנָא רעמינּפ

 :טנעה יד ףיוא טרַאּפשעגנָא ּפעק יד יז ןבָאה --

 יבר רעודנוא ,םניב ןגָאז ריד לעוװ'כ סָאװ טסייװ ---

 טשינ טָאה'ר ןעו ןעועג טכערעג זיא ,הכרבל קידצ רכז

 ןילַא טשינ ףרַאד ןעמ ,וטסגָאז סָאװ ,ָאה .ןרָאפ ןסייהעג

 טשיגרָאג טעװ -- ןעמוק טשינ טעװ חישמ ןמז לכ .,ןּפַאכ

 .טשינרָאג ,ןייז טשינרָאג ןייז

 -עק שטָאכ טעװ ןעמ זַא ,טניימעג רעבָא ךָאד טָאה ןעמ --

 ...ץראב תויולתה תווצמ יד ןייז םייקמ ןענ

 יד ןעמונעצ םחנמ 'ר טָאה -- ךָאד וטסעז ,ונ --

 ,ףעיילק יד טָא .תורצ עיינ ןַארַאפ ןענעז ָאד זַא -- דרָאב

 -ַאלק רַאפ ךיז ןטיהּפָא ןופ טסווװעג לָאמַא טָאה דיי רעכלעוו

 .ךיז טָאה'מ -- ןציה ןביוהעגנָא םחנמ 'ר ךיז טָאה -- ןעי

 אנמחר ךָאד וטסנעק :ָאד רעבָא ,זנטעש רַאפ ןטיהעג

 .זדנוא טעװ רעװ ,ןיינ ַא ןֹוא ָאי ַא ןשיוװצ ןרעוו לשכנ ןלצל

 סָאװ טסייוו רעוו ןוא תבש םוא וק יד ןקלעמ רַאפ ןטיהסיוא

 עלַא יד ץוח ַא ןעמוקרעטנוא ןלעווס תונויסנ עיינ ַא רַאפ

 טײקמערַאװ רעד ךָאנ לסיבַא ךיז טקנעב ,םעניב ,תונויסנ

 ַא רעטציא טערט ןָאט רעסייה רעד -- לביטש רעזדנוא ןופ

 -כײמש עניד יד ןיא ךיז טייגעצ םינּפ סמחנמ ,ּפָא לסיב

 -עּפש ןעמוקעג טסיב וד שטָאכ ,םעניב ,תמא םעד גָאז -- ןעל

 ,ןשטנעמ עטלַאק זיולב ָאד טסָאה ,טשינ ןעד ךיז טקנעב ,רעט

 -- טייקיצרַאה ןייק ,תוקבד ןייק ָאטשינ -- ענעריורפעג

 .יןקורט זיא ץלַא

 .םחנמ ,טַאהעג ןעניז ןיא ךיוא סע בָאה'כ --

 ןיבר ןופ ךיז טכַאד ,לטרעוו טלַא ןַא ךיז ןָאמרעד'כ --

 טָאה -- םדא .לארשי-ץרא ןיא טגיל סָאװ ,הכרבל קידצ רכז

 טמוק שטנעמ ַא -- רפעל ופוסו רפעמ ודוסי -- טגָאזעג רע

 .ךיז ןעמ ףרַאד .ןייגקירוצ דרע רעד ןיא טעװ ןוא דרע ןופ

 -ענרַאפ טשינ -- רפאו רפע ןיב ,טייצנשיווצ דעד ןיא ךָאד

 -רעד ןוא ,םיבוט םישעמו הרות טימ רָאנ ,דרע ןייק טימ ןעמ

 יא רע ןוא -- ןרָאפ ןסייהעג טשינ רע טָאה עקַאט רַאפ

 ...ָאי ,םכח ַא ריי ַא ןעוועג זיא רע ,םעניב ,ןעוװעג טכערעג

 ןענעז םיאיבר טימ םידיסח זַא ,רעבָא ךָאד טסעז ,ונ --

 ?ןרָאפעג



 ,ארומ קרַאטש בָאה'כ .םידיסח עטלַאק עקַאט יײז ןענעז --

 -ניק ערעזדנוא ןופ רעגנוה רעד ,תוקחד רעזדנוא זַא ,םעניב

 ...לוכיהבכ ןופ ףָארטש יד עקַאט זיא -- רעד

 ? ןרָאפעג וטסיב עשזסָאוװרַאפ --

 -טימ ןעמ טרעװ ,טרָאפ'מ ,ןדיי הדע ןַא ןעזעג בָאה'כ --

 ןבָאה ןענעק טעמ טניימעג בָאה'כ . . . סייוו'כ -- טּפעלשעג

 ַא סעּפע ןעוט ,ךעלדימ יד ןבעגסיוא ,רעדניק ןופ תחנ

 ,םניהג ַא ןעװעג רָאג ךָאד זיא ןטרָאד .ךודיש ןקידובכב

 ןגעוטסעדנופ .רקיעב רפוכ ךָאד זיא גרַאװגנוי עצנַאג'ס

 . . . ָאד ביילב'כ יצ טשינ ךָאנ סייוו'כ ,קידוצ ךימ טיצ

 .טײצרָאי סניבר םעד זיא'ס ןוא רמועב גל טייג לייוורעד

 ענעי ןיא ןגָארטרַאפ סעומש ןיא ױזַא ךיז טָאה םעניב 'ר

 ענעגָאלשעגכרודַא ןוז ןסַאּפ ענעדלָאג : ןטייצ עטקעוועגפיוא

 יד טימ טליּפשעג ךיז ןבָאה סענורַאפש טנעװ יד ךרוד

 ןיא ךיז ןפיטרַאפ טוָאלעג טשינ ןוא םינּפ ןייז ןופ ןשטיינק

 ןקידעכָאװ ןייז ןופ ןסירעגסיורַא םיא ,ןשינעטכַארט ענייז

 רעטרעוו עטצעל סמחנמ טרעהעג טשינ טעמכ טָאה רע .םולח

 : טרעפטנעעג ,ןרטּפוצּפָא ףיוא יװ ,טָאה רע ןוא

 ? סָאװ זיא--

 סניבר םוצ ןייז הלוע ןוא ןארימ ןייק ןרָאפ וצ ןכער'כ --

 .תפצ ןיא רבק

 .סטוג סָאדלַא טכער ,ךיילג רעייז --

 ? ןרָאפטימ וטסעוו רשפא --

 .תלוכיב טשינ ןיב'כ .ןיינ --

 סױרַא ןענעז ייז .ןעגנַאגעגסיוא זייווקיצנייא זיא סעומש רעד

 ךיז ןבָאה -- ןוז טימ םענעסָאגַאב -- ףיוה ןפיוא .קַארַאכ ןופ

 .עטנַאקַאבמוא ןשטנעמ טערָאּפעג

 -נָא עינָאלָאק רעד ןיִא ךיז טָאה גנילירפ ןטימ ןעמַאזוצ

 .ןבעל יינ ַא ןביוהעג

 -עגנָא רעטעברַא טימ ןרעינעשזניא ןענעז טָאטש רעד ןופ

 -- םינינב עטרעיומעג עטשרע יד -- רעלעטש ןעיוב ןעמוק

 ןופ שימעג רעד ,רעקישיור ןייג ןביוהעגנָא ןבעל'ס טָאה

 יד ןיא ןסָאגעגרעדנַאנופ ךיז טָאה סָאװ ,ןוייא טימ ןָאטעב

 . . . רעקידיירפ ,רערעּכיז ,רעטסעפ טכַאמעג סע טָאה ,ןפיוה

 ריפ יד ןופ טרָא ןפיוא ,ךעלצעלק ןענעז ףיוה ןדעי ףיוא

 ןבָארג וצ ףיוא ןמיס ַא -- ןרָאװעג טּפַאלקעגניײרַא ,ןעלקניוו

 .לַאטש רעד ןופ דוסי םעד

 סעקטַאלַאּפ ערעיז לגרעב ןפיוא ןבָאה רעטעברַא יד

 טנָאמרעד טָאה סָאװ ,ןטלעצעג עסייו הנחמ ַא .טלעטשעצ

 -ניא טלעטשעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רעגַאל-ןטאדלָאס א ןיא

 . . + ןעורּפָא געוו ןטימ

 -עג טכַאנ עלַא זיא עינָאלָאק רעד ןופ עירַאלעצנַאק יד |

 ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה ןעיירעגירק .ךעלדער ףיוא ןעגנַאג

 ןטסינָאלָאק יד .לגרעב ןרעביא ןגָארטעצ ךיז ןוא קאראב ןופ

 ךיק ַא ןענעפע לָאז סע רעװ ,םעד רעביא ןסירעג ךיז ןבָאה

 ךיק ַא : טסוװעג טָאה ןעמ. רעטעברַא עשיטָאטש יד רַאפ

 -גיק ענעגייא יד רַאפ טיורב זיא סָאד -- רעטעברַא יד רַאפ

 לקיטש ַא ךָאנ טרעגנוהעגסיוא ןעוועג ןענעז עלַא ןוא .רעד
 ;.. טיורב

 -רַאפ סיױרַא עירַאלעצנַאק רעד ןופ ןענעז ןטסינָאלָאק יד

 .ענעמוקעגכרוד טשינ -- ךיז ןשיוװצ ענעסירעצ ןוא עטנשקע

 יד רַאפ ךיק ַא ןרָאװעג קַארַאב רעדעי זיא -- סנגרָאמ וצ

 . . . .סָאבעלַאב ןרַאפ תולד ַא ךיק עדעי ןוא רעטעברַא

 .סייװש ןיא טעװערָאהעג רעטעברַא יד ןבָאה גָאטַאב

 -עג : דרע רעטנקורטרַאפ ,רעטרַאה ןיא רעבירג ןבָארגעג

 ןסיגוצסיוא ףיוא ןעגנושימ-ןָאטעב טכַאמעג ןוא סנזייא ןגיוב

 ,טריצַאּפש ןגעוו עשיפרָאד ףיוא ייֵז ןבָאה טכַאנַאב .תודוסי

 ךיז ןעגנַאז ןשיוװצ ךעלדיימ עשיפרָאד טימ ,ןעגנוזעג רעדיל

 . . . ןטלַאהַאבסיוא

 ןענָאילימ טימ ,עסייוו ,עקיטכיל ןעוועג ןענעז טכענ יד

 -עגמורַא זיא הנבל יד עכלעוװ ןשיװצ ,ןרעטש עקידלקניפ

 .ןעגנַאג

 ןלירג עצרַאװש ,עסיורג ןענעז רעמייב-גרעב יד ףיוא

 יד טגעזעג ךעלדימרעדמוא סיפ עצרַאװש יד טימ ןוא ןסעזעג

 ןוא סעדַאנערעס-טכַאנ עקידנעגנילק טליּפשעגסיױא -- טפול

 . . . גרעב עדימ יד רַאפ רעדיל-געוו

 -דיינש עיײנ .טינש-ייה טגָאיעגנָא טָאה רעדלעפ ףיוא

 ףיוא ןזיװַאב גנַאגפיוא-ןוז טימ ןעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןענישַאמ

 ַא ןגָארטעצ טָאה ייה רעד .רעדלעפ ןשיווצ ןגעוו עקיביױטש

 -כָאלּפרַאפ ,ּפעק-ןעגנַאז עסיז ,ענירג .היר ןקידנרוכישרַאפ

 יד .עקיװ רעד ןופ ןצכעילב עקידנעלקיוו ךיז יד טימ ענעט

 ןופ סנסופוצ טזָאלעגּפָארַא סרעסעמ יד ןבָאה ןענישַאמ-דיינש

 עפרַאש .ןלָאגוצּפָא דלעפ סָאד רעכַאלּפ סָאװ -- ןעגנַאז יד

 ףוז רעד ןגעקטנַא טקנַאלבעג ןבָאה סָאװ ,סרעסעמ עקינייצ

 קידנלָאג ,טפַאז-ייה ןופ ןרָאװעג טנירגרַאפ זייוורעטרע ןענעז

 .ייר ךָאנ ייר דלעפ סָאד םַאזגרָאז

 טָאה רע עכלעוו ,ןרָאלָאד יד ןעמונעגסיורַא טָאה םחנמ 'ר

 -עגמוא ,טלייצעגרעביא ייז טָאה רע .ןוז ןייז ןופ ןעמוקַאב

 םוצ טגָאזעג רענעדירפוצ ַא ןוא טנובשחעג סעּפע קידלוד

 : בייוו

 יוא זיא סע ; רמועב גל זיא ,םשה הצרי םא קיטיירפ --

 םעד ,ןורימ ןייק ןרָאפ רימ'ע .טיײצרָאי סקידצ רעקרווו םעד

 ןופ רבק םעד ,תפצ וייק ןוא יאחוי ןב ןועמש יבר ןופ רבק

 .הכרבל קידצ רכז ,ןיבר רעקרווו

 טגערפעג עלהקבר טָאה -- ייה ןטימ ןייז'טע סָאװ ןוא --

 ? ןריפמייהַא ןוא ןדײנשּפָא סע'טע רעוו --

 ןוא םילעופ עכעלטע ןעמענ ןעמ טעװ ןדײנשּפָא םוצ --

 .קירוצ ןייז םשה הצרי םא ןיֹוש ןעמ טעװ ןריפמייחַא םוצ

 ןעלהקבר טימ םחנמ בר ךיִז טָאה טכַאנרַאפ קיטשרענָאד

 ןייק ָאטױא ןטימ ןרָאפעגּפָא ןוא בוט-םוי ידגב יד ןיא ןוטעגנָא

 .תפצ

 .ןרעדעפ יד ןיא טליפעג קירוצ םחנמ 'ר ךיז טָאה תפצ ןיא

 רע טָאה ,תבש ידגב רעװעשרַאװ עטלַא ענייז ןיא ןוטעגנָא
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 ; וטייצ עקיצנַאלג עטלַא יד ןיא עשרַאװ ןיא קירוצ ןעזעג ךיז

 ,לָאמַא ןטרָאד יו -- קידתובחר טריפעגפיוא ךיז טָאה רע

 רעכייר ַא ןיא ןענַאטשעגניײא ןוא תובדנ ערעסערג ןבעגעג

 .הינסכא
 יד ןצונוצסיוא יװַא יװ ןסייו םיטַאבעלַאב רעתפע יד

 רעייז ןיא ךיז ןעלמַאז ןשטנעמ רעטנזיוט ןעוו ,געט עקיזָאד

 -נגײא-לעטָאה יד .ןורימ ןיא (,הקלדה רעד ביליצ טָאטש

 ,תורקי זיא -- ןסע ,ןזיירּפ עקידהנומש-לפכ ןסייר רעמיט

 טיג -- טהנעטעג עלהקבר טָאה -- גרַאװגנויס ,אלימ ---

 ןוא ןסַאג יד רעביא טכענ עצנַאג ןעייג ייז ,הצע ןַא ךָאנ ךיז

)-- 

 ןאפש לקנאי

 םנורנ ןרעווש ףיוא
 ןאמאר רעגיטסעלאפ

 1939 ,זיראפ = אמארעצ .3 .א גאלראפ

 עקידעבעל ייז ןסייר טייל עטלַא זדנוא ייב רעבָא .ןעגניז

 .ןעמערַאברעד ךיז לָאז טָאג ןייא זַא ,ןסַאּפ

 -מעד ןוא עטילגעגנָא ןענַאטשעג געט יד ןענעז תפצ ןיא

 שער ַאזַא ,עקידהפרש קיביוטש יד -- ןסַאג יד ןוא ,עקיּפ

 רעבַארַא .דירי-חרזמ ַא ןעװעג טלָאװ טָאטש עצנַאג יד יװ

 -נַא םעד רענייא ןבָאה ןעקנַארטעג עטלַאק ענעדישרַאּפ טימ

 .ןגירשעגרעביא ןרעד

 ַא יװ ,רעכָארג-קיכעלײק ןוא רעקירעדינ ַא ,רעבַארַא ןַא

 ענעזָאלבעגנָא ןַא ןעגנָאהעג זיא םערָא ןרעטנוא םיא ייב .סַאפ

 .רעסַאװןעלטייט סיז-ץירקַאל טלַאק טימ לעפ ענעסּפעש

 זַאישזד ַא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג םיא ייב זיא טנַאה ןייא
 טָאה רע עכלעוו טימ ,ןעלסיש ענעשעמ עסיורג ייווצ -- ַאזַא

 : ןרעייפ ןדנינײַא (}
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 רעד -- טנַאה רעטייוצ רעד ןיא .ןעועג םלוע שיערמ

 / דעי ףיוא .לעפ רענעסּפעש רענעזָאלבעגפיוא ןַא ןופ קסיּפ

 -לעוו ,טייקסיז עצרַאװש ןייז ןסיגוצנָא טיירג רע זיא לעּפַאב

 : ןעגנוזַאב לדנוגינ טיירדעג ַא טימ טָאה רע עכ

 ! ודניה אמאט אי ,ודניה אמאט אי --

 ,עטיור טימ -- םַאלפ ַא ּפָאק ַא טימ רעבַארַא רעכיוה ַא

 יד .רעדער ףיוא לפיש ַא טּפוטש רעכלעװ ,רָאה ענעסּפעש

 יד ןלײצרעד ענעגנָאהַאב ךעלדנעפ טימ "רעמייב-טסַאמ,

 ּפעט -- "סנעמיוק' יד .קנַארטעג ןקיזייא ןלעג ןופ תולעמ

 רעד ךיז טערָאּפ סע עכלעוו ייב ,טייקסיז רעטלַאק טימ

 גנולַײטּפָא עצנַאג ַא ,ןַאטיּפַאק םעד ,םיא ךָאנ ןוא ,רעבַארַא

 ףעגניז םייב רעטנוא םיא ןפלעה עכלעוו ,ןזָארטַאמ עניילק

 . . . דאראב אי ,עפיראט אי --- דאראב אי ,דאראב אי --

 ןייז טרעו ,"ןַאטיּפאק , ןקירָאה-טױר םעד סיעכהל ףיוא יו
 -ײרלָאצ ַא טימ "ףיש., ערעסערג ַא ךרוד ןטלַאהרַאפ "ףיש,
 לזייא ןַא טימ טכַאי רעייז ןביירט עכלעוו ,?טפַאשנַאמ,, ערעכ
 : רענעט עקיצרַאה טימ ךיז ןעגניזעצ ןוא

 .(,ילטאמאאי האסיוק אי ,בילאכ'ב האזובד-אי --

 טימ לרעבַארַא ץרוק ַא סױרַא ךיילג טצנַאט רָאכ םענופ

 טיירש ,לזייא ןפיוא ףיױרַא ךיז טּפַאכ ,ןזיוה עסייוו ,עטיירב

 : רעטרעװ עשידיי עטלייצעג ענייז טימ רעביא עלַא

 -- עטלַאק ,עטוג ,אטסַאיּפ עבלַאה -- "אדולג,, עקנירט --

 ו .עטוג ,עטלַאק -- עקנירט עלַא ; עקנירט

 ןוא תולוק ןסַאג עקידהפרש-קיביױטש ןיא ןבָאה יױזַא

 ,עצנַאג יד ,טָאטש יד טלדנַאװרַאפ ןוא ןגָארטעג ךיז רענעט

 עטצעפרַאפ ןיא ךעלמירחוס .דירי-חרזמ ןקיברַאפ ַא ןיא

 -נָא ןבָאה ,סיפ ענעגייא ףיוא טרַאּפשעגנָא ,סעקסעפ עטיור

  ףפקילײה : ןעקנַארטעג ןוא ןטייקסיז לוק ןפיוא ןטָאבעג

 רעכיט ענעדייז ; רעזעלג עלעקנוט טימ ןלירב ןוא םירפס

 .רעכיּפעט ענעלָאװ ןוא

 רעד -- ןורימ ןוא תפצ ןשיװצ טגיל געוו רעקיגרַאב ַא

 יװ ןדיינש ,ךעלגעוו .יאחוי רב ןועמש 'ר ןופ רבק רעקיליײה

 .ענעטּפָאהעגסיױא ,ךעלעגעטש : גרעב יד ךרוד ןרעדָא עָארג

 ןבָארג עכלעוו ,טירט-סופ ענעסּפעש עניד ךרוד ףיט רעד ןיא

 ןגנַאל ןיא ערעדנַא יד ןיא סנייא ּפעק יד טימ ןייא ךיז

 טימ גרעב יד םורַא ןרינש ןוא ץנַארק םענעלָאװ ןגנַאל

 טציא ךיז טיצ ןגעוו יד טָא ףיוא .ךעלקעלג עקידנעגנילק

 עסייוו ןופ ןקעמ סָאד ןכליהרַאפ עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ טייק ַא

 סָאד ןוא ךעלקעלג ענעסּפעש ןופ גנַאלקעג םעד ,סעדערעשט

 / .רעכעטסַאּפ עטנערבעגּפָא ,עטעקַאנ-בלַאה ןופ לטיילפ עניד

 / סָאװ ,טייק-ןשטנעמ יד זיא קיברַאפנדישרַאפ ןוא קישער

 :י :ןורימ ןייק ןגעוו יד רעביא ךיז טלגנעלש

 .קידנשירפרעד ןוא טוג ךלימ ןוא זיא (;



 רע יי יי שירא יאיירי ביפ ייי7 - = ישעי

 -סעפ עטיור : ןטַאלַאכ עגנַאל טימ ןענַאברוט עשירַאכוב

 רעמינּפ עטנערבעגּפָא ,ערַאד סױרַא ןקוק'ס עכלעוו ןופ סעק

 עסייוו ןיא ןדיי עשיקנערפ עטעפ : טבש ןשידיי ןשינמית ןופ

 ,טָא -- ךעלטיילעגנוי ענעדייז עקניצרַאװש ; ןזיוה ענעדייז

 -טַא ןעלעקנוט ןיא טליהעג . . . הנותח רעד ךָאנ סָאװ-רָאנ

 ענעסּפיר עטצעפרַאפ ,ענעבירעגסיוא ןופ טייז ייב טייז ,סַאל

 עסיורג טימ ,םידרוי -- םיטַאבעלַאב עטלַא ןופ סעציּפישז

 עזָאלברַאפ ,עגנַאל ךיז ןעלקָאש'ס עכלעוו רעטנוא סעקידָאּפס

 עקידלזיוהצרוק -- עלַא יד ןשיוװצ ןוא ,תואיּפ עשהבצק

 -רַאפ טימ ,סעזולב עטנפעעצ ,עסייוו טימ םיצולח ,רעטעברַא

 עקידװענח-ץרַאװש ןופ ןעלסקַא יד רעביא טנעה ענעפרָאװ

 -רבדמ עדליוו קידנעגניז -- ךעלדיימ עקירָאה-דנָאלב ןוא

 -עג טימ טרעפטנעעג ןבָאה גרעב יד עכלעוו ףיוא ,רעדיל

 .רעזיײב

 ,ּפָארַא-גרַאב ןטַאװנטלָאק ןפיוא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה

 ַא ךיז טָאה ,גרַאב ןומצע ןקיזיר ןופ סיפ יד וצ טלַאפ סָאװ

 ,לָאװ םענייפ ןופ טנַאװעג קיברַאפ ַא ,טײרּפשעגסיױא טגַאװעג

 ןשידרע ןטרַאה ןופ םעדעפ ךרודַא ךיז ןעיצ סע ןכלעוו ךרוד

 . . . סקַאלּפ

 ןופ שימעג ןפיוא טקוקעג םחנמ 'ר פעקַאט טָאה יװַא

 ןיא ,טָאה רע ןעוו ,ןעגנַאזעג ןופ סָאַאכ םעד ףיוא ,ןשטנעמ

 ענעסעלטַא ענייז ןופ ןסירעגּפָא ךיז טונימ ןייא ףיוא ,קנַאדעג

 ןופ טלגנירעגמורַא ןעעזרעד םיצולפ ךיז רע טָאה ,םידיסח

 ןבָאה עכלעוו ,;עגנוי ענעזָאלעצ ןופ -- ארחא-ארטיס רעד

 םוצ גע ןפיוא ןדימ עקידהפוצחה טימ טזדלַאהעג ךיז

 . . . רבק ןקילייה

 וצ טלמרומעג רע טָאה -- םשה לוליח זיא'ס ,עפ --

 . . . רעהַא רימ ןעמוק יװ ,זנטעש זיא'ס -- ךיז

 עקיברַאפ סָאד טײרּפשעגסױא סע ךיז טָאה ױזַא ןוא

 ןופ ןשינעפיט יד זיב תפצ ןופ ןציּפש יד ןופ בעוועג-זנטעש

 .יאחוי רב ןיעמש 'ר ןופ רענייב יד ןעור סע וװ ,ןומצע

 ַא ןָא טעמכ ,לָאמַאטימ ןוא לענש טכַאנ יד וצ טלַאפ סע

 ןייא טרעוו סע ,ןברַאפ יד סיוא ךיז ןשימ סע .תושמשה-ןיב

 רעפיט סָאװ ,ּפָארַא ףיוא ךיז טגעװַאב סָאװ ,עסַאמ עצרַאװש

 ,לָאט ןיא

 טליײא הנבל יד ןעװ ,טכַאנ עקידשדוח-ףוס ַא זיא סע

 ךיז טשימ ,גרַאב ץיּפש ןרעטניה ןופ ןעמוקוצרעּפַא טשינ ךיז

 עצרַאװש סָאד -- שינרעטצניפ רעד טימ סיוא ץלַא עקַאט

 סעקשַאבור עשיצולח עסייוו יד ,השבלה רעשידיסח רעד ןופ
 זיולב .ןטַאלַאכ עשירַאכוב ןוא עשינמית עקיברַאפ יד ןוא

 ןעו לָאמעלַא ךיז ןקערשרעד סָאװ ,סעדַאטס ענעסּפעש עד

 -גייא יד ףיוא ןרעדור ,ייז וצ ךיז ןרעטנענרעד ןשטנעמ יד
 ןטייצ עקיטנייה יד ןופ קעװַא זדנוא ןגָארט ןוא טײקינָאט

 רב ןועמש 'ר ןופ טיצ רעטלַא רָאג רעד ןיא טעה ,טעה
 .יאחוי

 ֹי

 ןופ ןטיײצ ערעטצניפ יד ןיא ןעוועג זיא'ס ןוא . . . --

 עסיורג יירד יד ןסעזעג ןענעז .טפַאשרעה רעשימיור רעד

 ןבָאה ןוא הדוהי 'ר ןוא יסוי 'ר ןוא ןועמש 'ר ,םימכח

 יד ןופ םישעמ יד ןגעוו ןוא קלָאפ ןופ לרוג ןגעוו טסעומשעג

 ןוא רעמיור יד ןגעו טוג טדערעג הדוהי 'ר טָאה ,רעמיור

 ןטימ טלקָאשעג טָאה יסוי 'ר ןוא ןטלָאשעג ייז טָאה ןועמש 'ר

 רע ןוא הדוהי 'ר וצ לָאמַא ןוא ןועמש 'ר וצ לָאמַא ּפָאק

 .ןטלָאשעג טשינ ןוא טשטנעבעג טשינ ,טשינ טָאה

 ןופ רעטרעוו יד ןעגנַאגרעד םיור ןופ רעשרעה םוצ ןענעז

 -רעד לָאז הדוהי 'ר זַא ,ןלעפַאב ןוטעג רע טָאה ,םימכח יד

 ןופ סנכיצ יד טימ ןרעװ טרירָאקעד ןוא ןרעװ ןביוה

 -ַאק ףיא ןרעװ טקישרַאפ לָאז יסוי ןוא . . . רעסייק

 . . . ןרעװ טּפעקעג לָאז יאחוי רב ןועמש ןוא . . . עגרָאט

 ןוז ןייז טימ קעװַא יאחוי רב ןועמש 'ר זיא -- -- --

 ןיא .רָאי ףלעװצ טרָאד טבעלעג ןוא ליה ַא ןיא רזעילא

 -רעד ןוטעג ךיז רע טָאה ,רערעטצניפ רעד -- לייה רעד

 -- -- -- לַאװק םענעטלַאהַאב ַא ןופ ןיא םיוב-ןסקָאב ַא ןופ ןרענ

 ענרעבליז סױרַא ךיז ןבייה ןציּפש-ןומצע יד רעטניה ןופ

 .ןָא טמוק יז זַא ,ןגָאזנָא טקישעג הנבל יד טָאה סָאד .םעדעפ

 ןוא ,עקיטכיל גונעג ַא רעבָא ,עלופ ןייק טשינ עקַאט ,תמא

 םעד ןוא ןטכײלַאב לָאט ןצנַאג םעד ןיוש יז טעװ תוצח וצ

 .ןרעיילשסיוא רעבליז טימ ,ןומה ןקיזיר

 יד ןופ םיעוּפיש יד ףיוא רעקיטכיל ןיוש טרעװ טָא ןוא
 טעװ רשפא זיא .ץרַאװש ןופ ּפָא ןיוש ךיז טלייט סייוו .גרעב
 טעװ ןוא ,דרומ רעד -- ןועמש 'ר ןייטשפיוא רעטציא רע
 ַא ןבָאה סָאװ יד -- יז לייוו ,ךיז ןופ ןביירטרַאפ עלַא ייז
 זיב ןציּפש-גרַאב יד ןופ ןטכָאלפעגסיוא עקיברַאפ ַא ,טייק
 ןופ רעמיור יד עלַא ןשטנעב יז ,רבק םוצ-- סיפ ענייז וצ
 סָאװ ,ןטלעש סָאװ יד ןיִא דגוב ןענעז ייז ןוא טייצ רעייז
 . . . רעמיור יד טשינ ןגָארטרַאפ

 טרעוװ עסַאמ יד ןוא .ףיוא טשינ טייטש רע ,ןיינ .רעבָא

 ןופ טרוכישרַאפ ןענעז רעמינּפ ערעייז ןוא ,רעטכיידעג

 םעד ןופ ןוא גרעב יד ןופ ךליהּפָא םעד ןופ ןוא טכַאנ רעד

 טשינ ,ןבעגּפָא דובכ םיא ןעמוק יז סָאװ .יאחוי רב ןועמש 'ר

 . . . ןרעדנַא ןַא רָאג ןופ ,ןרעדנַא ןַא ןופ רָאנ ,דרומ םעד ןופ

 גרעב יד ,דנַאל ןרעביא גנילירפ ןעוועג זיא'ס -- -- --

 -עג סָאד ןעגנוזעגטימ ןבָאה לגייפ יד ןוא טנירגעצ ךיז ןבָאה

 טנזיוט ףלעװצ עניז טימ יאחהוי רב ןועמש 'ר ןופ גנַאז

 יד ןיא טנרעלעג טכַאנ ןוא גָאט ןבָאה סָאװ ,םידימלת

 -עג יד ןיא ,ןורימ ןוא תפצ ןופ םישרדמ-יתב ענרענייטש

 עשידרערעטנוא יד ןיא ןוא םיעוּפיש גרעב יד ףיוא ןטלעצ
 א יי ןלייה

 עקינוז ,חסּפ ןופ געט יד ןעמוקעג ןענעז סע ןוא -- -- --

 -נוא רעשימיור רעד ןופ רעיורט ןכרוד ןעוו ,עקיטכיל ןוא

 -ָאמַא רעד ןופ דיירפ יד ןסירעגכרוד ךיז טָאה גנוקירדרעט

 -עג טגנערבעג זיא ליטש רעד ןיא ןעוו : גנוזיילסיוא רעקיל



 טשינ זַא .סיוא טזייו ,ןוא חספ-ןברק רעד טָאג רַאפ ןרָאװ

 טָאה ,ןברק רעד ןעוועג רע זיא טָאג ייב ןעמונעגנָא גונעג

 -עג זיא ייוו זַא ,ןברק רעדנַא ןַא ןבילקעגסיוא ןיילַא טָאג ךיז

 -- -- -= רעדניק ענייז וצ ןוא לארשי וצ ןעוו

 -- םעה ירוכב יד ןבילקעגסיוא ךיז טָאה טָאג -- -- --

 תאיצי ייב טָאה רע יװ טקנוּפ ,קלָאפ ןופ עטלייוורעדסיוא יד

 -נָא רע טָאה הפגמ ַא ןוא . . . םירוכב יד טלָאװעג םירצמ

 רב ןועמש 'ר ןופ םידימלת טנזיוט ףלעווצ יד ףיוא טקישעג

 טקוצרַאפ דימלת ןטשרע םעד טָאה עכלעוו ,הפגמ ַא .יאחוי

 לָאצ רעייז זיא גָאט ןדעי טימ ןוא געט עקידחסּפ יד ןיא

 -- -- -- ןסקַאװעג

 וצ ןרָאצ סטָאג ידכב ןטלַאהעג םיתינעת ןועמש 'ר טָאה

 רעד ןוא אנת רעד ,ןואג רעד ,ןסעזעג זיא רע ןוא ןליטש
 וצ ןטעבעג ,םידימלת עקידנברַאטשסיױא ענייז ןשיוװצ אישנ

 ןוא טרַאװעג ןוא טרַאװעג ,דסח ןייז ףיוא טרַאװעג ןוא טָאג

 . . . טרַאװרעד ךיז טוט םענעגייא ןפיוא
 .רמועב גל ןיא ןעוועג זיא הריטּפ ןייז ןוא -- -- --

 יאחוי -- רב -- יאחוי -- רב

 יאחוי -- רב

 יאחוי -- רב

 ליומ ןופ םש רעקילייה ַא יו ןעמָאנ רעד ןגָארטעג ךיז טָאה

 ,זַאטסקע טימ ,גנַאזעג ךרוד ןוא יירשעגסיוא ךרוד ליומ וצ

 ןייק ןבילבעג קידלוש טשינ ןענעז גרעב יד ןוא ,ןערב טימ

 : ָאכע רעד ןעמוקעג זיא ייז ןופ .רעפטנע

 יאהיאב ,יאהיאב --

 יאהיאב --

 יאהיאב --

 ,גנַאזעג סָאד רעקרַאטש ץלַא לָאט ןיא רעפיט סָאװ ןוא

 זיולב טרזחעגרעביא ךעלרעהפיואמוא ךיז טָאה'ס ןכלעוו ןיא

 -נַאינ ןוא רענעט ענעדישרַאפ טימ יאחוי-רב ןעמָאנ רעד

 .ןעגנוריס

 -לַאהעגנייא ןעוועג תולוק יד ןענעז ,רבק םייב ,ןורימ ןיא

 -נייא רעד ןיא ןגָאלשעגּפָא ךיז ןכָאה יז .עטפמעדעג ,ענעט

 סנועמש 'ר ןופ ןבילבעג זיא סָאװ ,טנַאװ רענרענייטש ,רעקיצ

 ןורימ ןוא תפצ ןופ םיבשות יד טיול -- סָאװ ,שרדמה-תיב

 טעװ ןוא ,גנוזיילסיוא יד --- הלואג יד ריא רעטנוא טגיל --

 . . . חישמ ןעמוק ךיילג טעוו ,ןלַאפנייא יז

 זיא ריא םורַא . . . ןייא טשינ יז טלַאפ לייוורעד רעבָא

 -עד ךיז ןגָארט גרַאב ןגײקטנַא .טניריבַאל ַא ןסקַאװעגסיוא

 : עכַאלפ ןוא עקידנסכלאב ,עמורק ןוא עכיילג ,ךעלכעד ,רעכ

 -עדעג יד ןיא ןטינשעגניירַא סנייא ,ןרעדנַא ןרעביא סנייא-

 ןיא יװ : ערענעלק ןוא ערעסערג ,ןלָאּפוק : ןרעדנַא ןופ םער

 -עוּפיש טימ ןטייווצ ןיא רעמַאק ןייא ןופ ןעמ טייג םוהת ַא

 ןליד עמורק ןוא עקיגרַאב טימ ,סנקלַאב עמורק ןוא עקיד
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 -סיוא ןייק וצ טשינ לָאמניײק ןריפ סָאװ ,לָאצ ַא ןָא ןריט טימ

 .עטלַא וצ .רעפיט ןוא רעפיט ץלַא לָאמַא סָאװ רָאנ ,גנַאג

 עטּפעלקַאב ,סדימת-רנ טימ ענעגנָאהַאב ,םירבק עטנַאקַאבמוא

 ןוא ןעמענ עטקעמעגּפָא טימ ענעבירשַאב ,ךעלעטעצ טימ

 ןופ רעמינּפ יד יװ ,סבעװניּפש וטכידעג טימ עטלדרעבַאב

 רַאפ הבצק עטעפ ןענָאמ וצ טשינ ןסעגרַאפ סָאװ םישמש יד

 ::.להימת רנ ןדעי

 יד ןופ ןטימניא ןסיורד ןיא ןדנוצעגנָא ןרעװ ןרעייפ יד

 הנחמ עקיאור יד .תוצח ךָאנ ןיוש זיא סע .ןטלעצעג עלַא

 ענעדישרַאפ ןיא ןעו טייקליטש ןיא טליהעגנייא טרעוו

 .רעייפ ןלייז ןדנוצעגנָא סנקעב ענרענייטש ןיא ןרעוו ןעלקניוו

 טימ גנַאזעג טימ ,יירשעג טימ טכַאמעג טרעוו הקלדה יד

 / -רעהפיואמוא ךיז טרעה רעדיוו ןוא .ץנַאט ןשיטַאיזַא ןדליוו

 .יאחוי רב ןעמָאנ רעד ךעל

 ןופ רעביא ךיז ןסיג סָאװ ,ןעגנַאזעג יד טימ ןעמַאזוצ

 סנקעב יד ןיא ןעלמיוב ערעייט ךיז ןסיג ,הנחמ וצ הנחמ

 ךיז ןטכעלפ סנקעב עקידנענערב יד םורַא ןוא ןייטש ןופ

 עקידתובהלתה סייה-שיצולה טימ ,ץנעט עשידיסח-קידתוקיבד

 רעיפ םוצ לָאמ עלַא ןלַאפ טכעלפעג םעד ןופ ןוא סַארוה

 ןעיײרעטפעה עקילײה ,רעכיט עשיסרעּפ ןוא ןלַאש ענעדייז

 עטלַארוא ,םעדעפ ענעדלָאג טימ לרעּפ ןופ ןעיירעקיטש ןוא

 סָאד -- ןבײל ענרעבליז טימ טעמַאס-רוּפרוּפ ןופ ןתכורּפ

 סָאװ ,ןרעייפ יד ןוא ןעלמיוב יד ןופ טקייוװעגכרוד טרעוו ץלַא

 -נגער ןופ ןברַאפ עלַא טימ ךיז ןליּפש ,למיה םוצ ךיז ןגָארט

 רעכעה ןוא םזַאיווטנע םעד רעקרַאטש ךָאנ ןענערבעצ ,ןגיוב

 םַאלפ רעד ךיז טנערבעצ רעשילעה ןעוו ,סיפ יד ךיז ןביוה

 -כַאיעצ קיסייווש יד ףיוא ןיישּפָא ןקידנעילג ַא טפרַאװ ןוא

 . . . רעמינּפ עטרעמ

 יד םורַא ,זַאטסקע ןטסכעה ןיא זיא לָאט רעקידנענערב ַא

 / טשינ ןרעװ עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ תונחמ ענעדנוצעגנָא ןעמַאלפ

 / .צקידרעייפ יד ויא ןפרַאװ ןוכ ןוא ןעגניז ןופ ,ןצנַאט ןופ דימ

 עשירענעמ ןוא ךעלכיט עשירעבייוו ,טעמַאס ןוא דייז סנקעב

 .ןתכורּפ ןוא םישובלמ ,ןלַאש

 / סמהנמ 'ר -- עלהקבר ןענַאטשעג זיא סָאַאכ םעד טָא ןיא

 / יז טָאה ןגיוא עטנפעעצידליוו טימ .טניוטשעג ןוא --- בייוו

 ּׂ ריא ןענעז סע .םירבק יד ףיוא רעייפ ןשילעה םוצ טקוקעג

 / ססָאד ךיוא ,ץנעט יד ןוא ןעגנַאזעג יד ןצרַאה םוצ ןעוװעג

 / העבָא . . . השודק טימ טמַאלפעג טָאה ןעלמיוב יד ןופ רעייפ

 / . . .? רעכיט ןוא ןלַאש ענעדייז ליפ ױזַא סָאװ וצ

 / .קידצ רעקיליײה רעד -- טכַארטעג יז טָאה -- ןעד ליוו --

 ױ .שידיי ליפיוזַא ןענערברַאפ לָאז ןעמ זַא -- ןעימ ךיז לָאז רע

 יז ןעװ .ןײטשרַאפ טנעקעג טשינ סָאד טָאה יי ? סטוג

 רעיײפ םוצ ןעגנַאגעגוצ יז טלָאװ ,טמעשעג טשינ ךיז טלָאװ

 טלָאװ יז .סנדייז עטנערברַאפ טשינ ךָאנ טּפעלשעיגסורַא ןוא

 / טָאה -- דָאש ַא . . . בוטש עצנַאג יד טדײלקַאב טימרעד

 / הרבע ןַא ,דָאש ַא ,טשינרָאג וצ סטוג ליפיוזַא -- טכַארטעג יז

 א יי . . . תונמאנב ,טָאג רַאפ



 טקרעמַאב-טשינ ןוא ליטש ןענעז געט עקידתוחמש יד

 יד ןוא סרעטייש-למיוב יד יװ טקנוּפ ,ןרָאװעג ןשָאלרַאּפ

 ןקינוז םעד ןגײקטנַא ןעגנַאגעגנייא ןענעז סנקעב ענרענייטש

 ןעגנוצ עצרַאװש טימ ןעוועג זיולב ןענעז רענייטש יד .גָאט

 ןופ יו ,ןגָארטעג ךיז טָאה היר ַא ןוא טקעדַאב עזדַאס ןופ

 טימ ןעלדָאנ ענסָאס עטנערברַאפ ןופ ןוא בלח םענעזָאלעצ

 ןגעקטנַא ןבָאה ,ןשטנעמ ןופ עטקינײרעגּפָא ,גרעב יד .טסימ

 םוטעמוא .סעטנעטלאק עטּפוצעגסיוא יװ ,ןעזעגסיוא גָאט

 +רעביא ,ןריּפַאּפ עטרעדָאנקעצ ,ןטסימ טרעגלַאיועג ךיז ןבָאה

 .טייקניירמוא ערעדנַא ןוא גרַאװנסע ןופ ןשינעביילב

 -רעביא דָאנ ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ סעּפודג עניילק יד ןּופ

 -עג ךיוא ןענעז דימ .טייקדימ טקוקענּפָארַא טָאה ןבילבעג

 ןענבנג ןוא הבצק ןעמענ ןופ םישמש ןוא םיאבג יד ןרָאװ
 ןקילײה ןופ עטעװעטַארעגּפָא -- סנדייז ענעדישרַאּפ

 . . . רעטייש

 ןיא טלקָאשעג עדימ ךיז ןבָאה עלהקבר טימ םחנמ 'ר

 רעביא  ָאטױא ןופ ךיז ןגיו סָאד .ָאטיױא ןקידנרָאפקירוצ

 -עג ןענעז יז עכלעוו ףיוא קנעב עכייוו יד ,לָאט ןוא גרעב

 ערעײז ףיוא טרעװשעג טָאה סָאװ טײקטַאמ יד ןוא ןסעז

 .ףָאלש ןפיט ַא ןיא טגיוועגנייא ַײז ןבָאה ,ןגיוא

 ךיז טניפעג רע .ףָאלש ןיא ןעוועג טוג ןעמחנמ 'ר זיא

 ענלעשזד רעד ףיוא ,בוטש ןיא ןיבר םייב רָאג רעטציא

 ןיא טשינ ױזַא ךיז רע טגיװ סָאד ןוא עשרַאװ ןיא ,סַאג

 רעטכייל ַא ןיא רָאנ ,ןומצע רה ןופ ןגעוו יד ףיוא ָאטיוא

 עטכַאמעגוצ טימ טצנַאטעג טרעוװ עכלעוו עקּפָאה רעשידיסח

 ןוא רענייב עלַא ןיא ךיז טייגעצ סָאװ ,תוקבד טימ .,ןגיוא

 ,שטנעמ ןייא רעדירב עלַא ןוא רעדירב ןרעוו םידיסח עלַא

 ,יזַא ןוא . . . לוכיהבכ םוצ ףיױרַא ,ףױרַא ךיז טיצ סָאװ

 רעד : שיט ןסיורג םוצ וצ ןעמ טייג ,ץנַאט ןקידנגיוװ ןיא

 -- םיא טעזרעד רע ןעוו ןוא לוטש ןייז ףיוא ךיז טצעז יבר

 ןוא םכילע םולש ןעמערַאװ ַא םיא רע טגנַאלרעד -- ןעמחנמ

 .טנַאה רעטכער רעד ייב ,ךיז ןבעל קעװַא םיא טצעז

 -- ךיז וצ יבר רעד טעשטּפעש -- ןטק רבד ַא סעּפע --

 ןלייצרעד ,ןרעפטנע םיא רע ליװ ...? דיי-לארשי-ץרא ןַא

 רע ןעק -- תונויסנ עקידלארשי*ץרא ןגעוו ,הדירי רעד ןגעוו

 ,טייקידתוקבד רעד ןופ סױרַא טשינ ןעק רע דער טשינ

 רעשטשוטמ רעד ןיא ,ױזַא ןוא ,ךיז טדָאב רע רעכלעוו ןיא

 סניבר םייב ךודיש םענייש ַא רע טוט ,דיירפ רעטלּפענרַאפ

 ץלַא סָאד -- הּפוח רעד וצ לדיימ טסטלע ןייז טריפ רע .שיט

 טרעװ רע זיב ,טייקנסעגרַאפ רעקידתוולש ןיא רָאפ טמוק

 . . בייוו ןייז ןופ ןעיירשעג-ליורג ךרוד טקעוועגפיוא

 םייב טרָאד ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא עלהקבר -- -- --

 ,רעייפ םוצ וצ ךיז יז טעבנג טָא .סנדייז ןופ ןפיוהרעטייש

 ןעזעג טשינ ריא טלָאװ רענייק יװ ,םלוע ןשיװצ טכיילש יז

 ןיוש טייטש יז ,ןיוש .געוו םעד ּפָא ךָאד ריא טערט ןעמ ןוא

 טמיוש ןוא ךיז טכָאק למיוב רעד .ןקעב םענרענייטש םייּב

 עדייב ןופ ןעלגילפ עזָאר טימ ףיוא ךיז טביוה רעייפ'ס ,ךיז

 עטױר-רוּפרוּפ ןוא ענירג ךרוד ןעיצ טימרעדניא ,ןטײז

 ענעדלָאג יװ ןגיוא יד רַאפ ןעינימ ךעלמעדעפ עלעג ,ןסַאּפ

 -מַא ךיז טבייה סָאװ לייז ןטעלָאיפ םוצ ךיז ןעיצ ,ןעגנַאלש

 םַאלּפ רעקיברַאפליפ רעקיזָאד רעד ןוא ןעלמיה יד וצ ןטסכעה

 קיגייװעניא רעבָא .ןוט וצ טָארט ַא טרעטיצ ןוא ךיז טגייב

 ןעװעטַארּפָא געמ יז . . . געמ יז זַא ,ץרַאה'ס ריא טגָאז

 ןוא לַאש םענעדייז ַא ןָא טּפַאכ יז .גנוקיצרַאפ ןופ בָאג סטָאג

 .ןעגנעז ןביוהעגנָא ןיוש טָאה רעכלעוו ,קע םעד ּפָא טשעל

 ץרַאה'ס יװ ,טליפ יז .ןירַא םעזוב ןיא ןײרַא םיא טקור יז

 : טנרָאװ'ס ,ןּפַאלק וצ רעקרַאטש ןָא טבייה

 ....טשינ רענייק עקַאט טעז'ס יצ ,םורַא רָאנ ךיז קוק --

 וצ ןָא לייורעד טבייה ןוא ןטייז עלַא ןופ טקוק עלהקבר ןוא

 טעשטּפעש -- רעצנַאג ַא ךָאנ -- ךוט ןשיסרעּפ ַא ןפעלש

 םענעדייז םעד ןיא זיא -- ןעלהכלמ רַאפ ןייז טעװ סָאד -- יז

 םוצ רָאג ןעק יז ןוא הכרב סטָאג ןעמוקעגניירַא ךוט קיטש

 טּפעלש ,םעזוב ןיא טּפוטש ןוא טּפעלש יז .ןייגרעד טשינ קע

 טלעפ ריא זַא ,קרַאטש ױזַא טּפַאלק ץראה'ס .טלַאהַאב ןוא

 ןוש יז טָאה רעכיט יד ןטלַאהַאב ֹוצ וװ ןוא םעטָא סיוא

 -פיונוצ סיפ יד ,סנדייז ליונק ַא ןצנַאגניא ןיוש זיא יז ,טשינ

 ןבַײה ןשטנעמ ןוא . . . טרעטנָאלּפרַאפ טנעה יד .,ןגיוצעג

 טשינ טעז יז . . . ןעמ טקוק ןטייז עלַא ןופ . . . ןקוק ןָא

 ןעק קירוצ ןגײלקעװַא . . . ןגיוא עזייב . . . ןגיוא יו רעמ

 ןיוש טָאה יז .דָאש ַא זיא'ס יא ,רעוש זיא'ס יא .טשינ ןיוש יז

 ןיא .,םישובלמ-הּפוח ןיא רעטכעט עריא ךיז םורַא ןעעזעג

 סָאד ריא טרעװ לייורעד . . . רעדיילק-השודק ענעדייז

 ןוא סנדייז סָאד טיצ יז ,סנּפָארט עטלַאק טימ טקעדַאב םינּפ

 .ליונק םענֹופ סױרַא טשינ דלַאב ןיוש ריא טעז ןעמ ןוא ,טיצ

 סָאד ןוא סייוש טימ טצענעגכרודַא ןצנַאגניא ןיוש זיא יז

 יז יו ,רעטייש ןופ טדײשעגּפָא טשינ ךָאנ ךיז טָאה סנדייז

 ןטימ ןסקַאװעגפיונוצ ןעוועג רעטציא טלָאװ ,עלהקבר --

 .קירוצ ףיוא ןוט וצ טָארט ַא ארומ יז טָאה .רעייפ ןקיליײה

 טוװרּפ יז ; שמש רעד ריא וצ ךיז טרעטנענרעד'ס ,טָא ןוא

 ,טּפעלש יז ןוא ןדנובעגוצ ןענעז סיפ יד רעבָא ,ןקורּפָא ךיז

 טרעטיצ ץלַא .ךיז טימ םַאלפ ןצנַאג םעד טימ ,ךיז טכוד

 ,ליונק םענעדייז ןיא ענעדנובעג ַא טלַאפ יז ןוא ריא םורַא

 -ּפָא ןרעטצניפ ַא -- םוהת ַא ןיא ןרעלָאק ןָא ךיז יז טבייה

 טשינ ןעירש ןֶא טבייה ןוא טשינרָאג טעז יז . . . טנורג

 ייברעד טסייר יז . . . ירשעג קידמייואמ ַא ,לוק ריא טימ

 םענעגיא םעד טניפעג ןוא םולח םעד ןַאמ םייב רעביא

 . . . סיוש ןייז ףיוא ּפָאק

 ןבָאה ,ןעמוקעגמיײהַא ןענעז ןעלהקבר טימ םחנמ 'ר ןעוו

 ןרעביא :ענעטינשעגּפָא רעדלעפ-ייה יד ןפָארטעג ןיוש ייז

 ןופ חיר רעקידנשירפרעד ַא ןגָארטעג ךיז טָאה ףרָאד ןצנַאג

 ןגָארטעגנָא סָאד ןבָאה ןטניוו יד .ייה םענעטינשעג סָאװ-רָאנ

 ןיא ןענעז סע וו .;רעדלעפ יד ןופ תורכיש עכעלסיז יד
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 ןטעילבַארגעגנעמַאװצ ןופ סעּפוק ןגעלעג ןעייר עכיילג

 . .. . טינש

 ןוא רעהעװש לָאמַא סָאװ ןרעװ ןביוהעגנָא ןבָאה געט

 -נעגניז ןוא עקיטכיל -- טכענ יד ,רעבָא רַאפרעד .רעסייה

 ןופ ןטכױלעגסױרַא קידלָאג קידנעטש טָאה הנבל יד .עקיד

 -ימורַא רעד ןיא .ךעלדנקלָאװ ענרעבליז עניילק יד ןשיװצ

 טימ גרעב יד ןופ גנַאזעג ַא טרעהעג ךיז טָאה טייקליטש רעק

 יב רעמייב יד ןוא ךעלרעסַאװ עטמיוצעג יד ןופ ןלָאט יד

 -- .סעגערב עטלגנעלשעג ערעייז

 -סוטּפילַאקוע םוצ טריצַאּפש ןבָאה ןעמירמ טימ הירא

 רענעט עליטש ןיא ןבָאה ייז .ןושיק ןופ גערב סַאב לדלעוו

 ,טכַאדעג ךיז טָאה ייז .םורַא ןופ גנַאזעג סָאד ןעגנוזעגסיוא

 -וצ ךיז ןבָאה ,סנבעל עקידלּפַאצ .עגנוי --- רעמייב עלַא זַא

 ןשוק ייז .עביל ןופ רעטרעו ךיז ןעקשוש ןוא טגײלעגנעמַאז

 רעיײז ןרעסערגרַאפ ,הטש םעד ןרעטיירברַאפ ןליוו --- ךיז

 . . . החּפשמ-טּפילַאקוע

 ןגנוי ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז ןבָאה ןעמירמ טימ הירא

 ןיא ןעגנוזעג טָאה רע .םיוב ַא ןופ םַאטש ןקידנדיוה ךיז

 ריא טימ םיא ףיוא טקוקעג טָאה יז ןוא ןירַא טכַאנ רעד

 סָאד ןסירעגרעביא טָאה הירַא .קילב ןקידנגערפ קידנעטש

 טייקנייש רעד ןגעו ריא וצ ןדער ןביוהעגנָא ןוא גנַאזעג

 ןביירטרַאפ טלָאװעג טָאה רע ; םורַא ןסָאגעגסיױא זיא סָאװ

 -נַאגעגרעביא זיא רע ; ןגיוא עריא ןופ קוק ןקידנסייב םעד

 .טייקטסנרע ריא ןגעוו ןָאט ןקיציװ ןטכייל ַא ןיא ןעג

 וצ טנַאה ריא טגיילעגוצ ,טכיילגעגסיוא ךיז טָאה םירמ

 ןיא ייברעד טָאה יז ןדער םיא טזָאלעג טשינ ןוא ליומ ןייז

 -עגנָא ריא יוװ .תונעט טימ ליונק ַא ןפרָאװעצ םעטָא ןייא

 -רַאפ םיא ןוא ןליוו ריא ןגעק סױרַא טלָאװ קיטייוו טלמַאז

 -גרערט טימ ,עירעטסיה טימ ןעוװעג לוק ריא זיא -- ןסָאג

 טקידנערַאפ ןוא ,טלָאװעג טָאה יז יו ,ױזַא טשינ ,רעטיצ ןקיד

 : עטכַאװשעגּפָא ןַא יז טָאה

 ,רעטכעלש ַא טזיב ,וד ךימ טסקינײּפרַאפ וד ,ייג ,ייג ---

 . . . יג ,רעטכעלש ַאזַא

 -- ליטש ,ןוא

 יּפָא סָאװ רָאנ ריא טלָאװ הירַא יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע

 ןוא רָאה עריא טעלגעג טָאה רע .תושלח ןופ טרעטנומעג

 .רעיוא ןיא טעשטּפעשעג קידנעלטרעצ

 ךיז בָאה ךיא ,ךיז קיױרַאב ,ךיז קיורַאב ,םירמ ,ַאש ונ --

 .טלציוועג זיולב

 תושלח ךָאנ טלָאװ יז יװ ,ןעמוקעג ךיז וצ זיא םירמ

 ןגיוא עריא ןופ ןעלקניוו יד ןיא .גנורעטכיילרעד ַא טליפרעד

 יז עכלעו ,ןרערט עקיצנַאלג ייווצ ןבילבעג ןייטש ןענעז

 -ניא ןוא .ןטלַאהנײא טנעקעג טשינ ןיוש ,סיוא טזייוו ,טָאה

 -עגסיוא םינּפ ריא ףיוא ךיז טָאה טעטרַאוװרעדמוא ןצנַאג

 יד ןטלַאהַאב טלָאװעג טָאה יז ןכלעוו ןיא ,לכיימש ַא ןסָאג

 עטעטרַאוורעדמוא ןעמוקעג ןענעז דייר עריא ךיוא ןוא ןרערט

 : טכעלדנעטשרַאֿפ טשינ ןוא

238 

 ןגיוצעגסיוא ןוא -- טַאי רענייש ַא טסיב ,הירַא טסייוו --

 -עגמורַא ךיז ןבָאה טנעה עריא זיב רעטרעװ יד יז טָאה

 -עג טשינ ,טדערעג רעטייוו ןוא : זדלַאה ןייז םורַא ןטכָאלפ

 : ךיז וצ ןעמּוק ןהירא טזָאל

  טסָאה וד זַא ,ךיז טכַאד ,הירא ,יטסגייווש סָאװרַאפ ,ונ--

 ,קרַאטש ױזַא ךימ טרעטַאמ ןגייווש ןייד .ביל טשינרָאג ךימ

 ו -- -- -- קרַאטש ױזַא

 ןיא ןוא ןוטעג לכײמש ןקיציּפש ַא ייברעד טָאה הירא

 וי : סהירַא שינעטכַארט יד ןטלַאהַאב ךיז טָאה לכיימש

 .. . "ביל ריא בָאה'כ זַא ,טגָאזעג ןעוו ריא טלָאװ ךיא

 / ,לסקַא ןייז ףיוא ןטלַאהַאב ךיז טָאה סָאװ ,סינּפ ריא רעבָא

 טשינ טָאה קילב ריא ןוא ןהירא וצ טקוקעג טשינ רעמ טָאה

 רעמ ךָאנ ןעוועג רעטציא זיא יז .לכיימש ןייז טּפַאכעגפיוא

 רע זַא ,טליפרעד טָאה הירא ןוא רעירפ יוװ טרעטַאמעגסיוא

 יו  רעמ ןזָאלרעביא טשינ ,ץלַא ןרעלקפיוא רעטציא ריא זומ

 : תוקכס רַאפ טרָא ןייק

 - קידנטעלג ,רע טָאה -- םירמ ,ּפָאק םעד ףיוא בייה ---

 -ציא רימ זיא'ס -- טרזחעגרעביא לָאמ עכעלטע .,רָאה עריא

 עו טויב .ןדער וצ ריד טימ רעוװש ,קידנעטש יװ טקנוּפ ,רעט

 -רַאפ טפרַאדעג טסָאה וד ןוא ,םירמ ,דניק ןייק טשינ ןיוש

 סָאװוצ ָאט ,וד סָאװ עבלעז סָאד טשינ ליפ ךיא זַא ,ןייטש

 סָאװרַאפ ונ ,םירמ ,ןילַא גָאז ןדער טפרַאדעג ךיא בָאה

 ,ךיז וטסטלַאהַאב סָאװרַאפ ? ּפָאק םעד ףיוא טשינ וטסבייה

 -- -- =- םירמ ,םירמ

 טנעה עדייב טימ רָאנ ,טדערעג טשינ רעטייו טָאה רע
 טָאה םינּפ ריא ןופ .ןעלסקַא ענייז ןופ ּפָאק ריא ןסירעגּפָא
 . -עג םיא ייב ךיז טָאה יז .קיטייו רענעקורט טקוקעגסױרַא
 . : ןטעב

 ,ץלַא רעה'כ ,דער ,ךיד טעב'כ ,טשינ ךימ קינייּפ ,ונ --
 ! דער

 -רַאפ טפרַאדעג טסָאה .םירמ ,ןקינייּפ טשינ ךיז טספרַאד --
 רַאפ ןיב'כ זַא ,יורפ ַא יו ביל טשינ ךיד בָאה'כ זַא ,ןייטש
 ַא יװ ביל ךיד בָאה'כ ,טניירפ רעטוג ַא יװ רעמ טשינ ריד
 / ךיז טלָאװ'כ ןעמעװ ןופ ,ליפשייב םוצ ןעילע יװ -- רבח
 / ,ךיז קױרַאב ,םירמ ,ךימ ייטשרַאפ ונ ,ןסײרּפָא טנעקעג טשינ
 ,דניק ַא טסיב ,םירמ ,ונ .לָאמניײא שטָאכ ןָא ךימ קוק
 .וטסיב

 םירמ ךיז טָאה ,ּפָאק םעד ןביוהוצפיוא טָאטשנָא רעבָא
 .-עגּפָארַא זיא ּפָאק רעד .םיא ןיא ןבָארגעגנײא רעפיט ךָאנ
 / ,טסורב ןייז ףיא טרַאּפשעגנָא ךיז ןוא ?סקַא ןייז ןופ ןלַאפ
 /  רַאפ ןּפיל עריא טימ ןסעגעגנייא ךיז טָאה יז רעכלעוו ןיא
 ) . . . ןרערט עסייה טימ םיא קידנסיג

 ליטש ייז ןענעז ענעטכָאלּפעגנעמַאזוצ

 -סױרַא טָאה ןקַארַאב יד ןופ .םייהַא -- געוו ןקידמַאז ןסייוו

 / ףױא ןעגנַאגעג



 ןגָארטרעד ךיז טָאה ייסָאש ןופ .ףָאלש ןדימ טימ טכרָאנשעג

 ןיוש טלָאװ רע יװ --- ןַאװַארַאק-ןעלמעק ַא ןופ גנַאלקעג רעד

 -עג עקירָאי-טנזױט יד ןוא ןעגנולקעג ןרָאי רעטנזיוט ױזַא

 יד ןופ ןעלדניד םענָאטָאנָאמ םעד ךרוד טלייצרעד עטכיש

 ֹו .רעקעלג עשילמעק
 ןעמוקעגטימ ךיוא זיא רעקעלג יד ןופ גנַאלקעג םעד טימ

 -ָאמ רעטגָאנעגסיױא ןַא -- גנַאזעג שילָאכנַאלעמ ,ןגיוצעצ ַא

 קידנטייר טָאה רעריפדןַאװַארַאק רעשיבַארַא רעד סָאװ ,וויט

 -טכַאנ רעלופתודוס רעד ןיא טבעוועגנייא עלעזייא ןייז ףיוא

 .קיזומ

 -ַאלפעגכרוד טָאה רענעט-ןענַאװַארַאק עּפמעט יד ןשיווצ

 סָאװ ,לאיפייפ ַא סכעטסַאּפ ןופ ןלירט עקידלּפַאצ סָאד טרעט

 .םיעופיש-גרעב עקימורַא יד ןופ טרעלָאקעגּפָארַא ךיז טָאה

 טכליהרַאפ .ןרָאװעג ליטש ןוא טלּפַאצעגפיוא קידפושיכ

 לעדאנ ןופ ףייפ םענעגיוצעצ-קידהּפצוח םעד ךרוד ןרָאװעג

 עקידתודוס סָאד ןסירעצ טָאה רעכלעו ,רמוש-ףרָאד םעד

 ךיז םעד ןופ גנַאזעג םענָאטָאנָאמ םעד טימ בעװעג-טכַאנ

 .זַאװַארַאק ןקידנעיצ

 טימ טלעטשעג ,עטהפרשעצ עקידהמימח -- געט ךיז ןבָאה

 געט .ןטסינָאלָאק יד ןופ סעציײלּפ יד רעטניא עצַארּפ רערעווש

 ַא ןפרָאװעגפױרַא ןבָאה ןתלכת עיולב ףיט טימ ענעגנָאהַאב

 ךיז טָאה רעדלעפ רעביא .ףרָאד ןרעביא טייקדימ עליופ

 -סיוא טָאה רעכלעװ ,םָארטש לעקידרעייפ ַא טעילַאװכעג

 .ףעמוג םעד טנקורטעג

 יד .טקיטײצעג ןוא טקידלָאגעג ךיז ןבָאה ןצייוו יד

 טנקירטעגסיוא תונמחר ןָא טָאה ןוז עקידרעייפ ,עסיורג

 וצ ןגיובעג ּפעק ערעייז ןוא ,ץייוו ךָאנ ץייוו ,גנַאז ךָאנ גנַאז

 ןוש זיא רעדלעפ-ייה ענעטינשעגּפָא יד ףיֹוא .דרע רעד

 -סיוא יװ --  ןטייז עלַא ןופ טנקירטעגסיוא ןגעלעג ייה סָאד

 עּפוק ןופ ןרָאפעג ןענעז רענעגעוו עסיורג .סקעבעג ןקַאבעג

 ףיֹורַא ףיוא טגנַאלרעד טָאה ענָאלָאק ןיײא ;: עּפוק וצ

 -ייוצ ַא טָאה ןגָאװ ןפיוא .ןעלּפָאגייה ענעדָאלעגנָא ערעווש

 ןוא ןרעסערג ַא סָאװ ןגיילוצנָא טימַאב ךיז טסינָאלָאק רעט

 ץיּפש ןטימ ,עדימַאריּפ ַא יװ גיוטס ַא -- ייה ןגָאװ ןרענעש

 . . . ּפָארַא

 -עגרעביא רעטציא ןבָאה ןטסינָאלָאק עטקיטעּפשרַאפ יד

 ץרַאװש ןעװעג ןיוש ןענעז ןביוא ןופ .סעּפוק יד טיירד

 טָאה ןגָארטעג ןוא סָאנ ןוא ןירג --- ןטנוא ןופ ,טעילַאמסרַאפ

 טייקליופ עקיזָאד יד רָאנ יװ .טייקליופ ןופ חיר ַא ייז ןופ ךיז

 ןרעיוז טימ ןעראּפ וצ ןביוהעגנָא יז טָאה ,ןוז יד טליפרעד טָאה

 םייב טערָאּפעג ךיז ןבָאה עכלעװ ,ןטסינָאלָאק יד .לביא

 ןעמוקעג זיא סָאװ טייקדימ ַא ןלַאפַאב זיא ,ייה ןקידנליופ

 יד זַא ,ליפעג ךעלרעניא ןַא ןופ רָאנ ,טעברַא רעד ןופ טשינ

 טערַאּפ טָאװ שינעליופ סָאד זַא ,ןפרָאװעגסױרַא זיא טעברַא

 . . .ןבעג טשינ טײקטַאז ןייק טעװ ,ןוז רעד רעטנוא ךיז

 ףיוא קידנצנַאט ןענעז רענעגעוויייה ענעדָאלעגנָא ,עכיוה

 -עגּפָא ,רעדלעפ ןשיװצ .ןרָאפעג -- רעדלעפ ןשיװצ ןגעוו

 טיִמ עייר ַא טשטילגעג ךיז טָאה ,עטעילַאװכעצ ןוא ענעטינש

 עכלעוו ןופ ,סעדימַאריּפ עכעלניורב-ןייג ,עטיירדעגרעביא

 קַאמשעג ַא -- חיר רעקידהחרב-לומ ַא ןגָארטעג ךיז טָאה'ס

 רעד יװ -- לָאמש ןעוועג ןגָאװ רעד זיא ןטנוא .טיורב ןופ

 רע טָאה ןביוא .רעדלעפ יד ןיא ןסיבעגסיוא זיא סָאװ געוו

 -עצ טנעקעג טרָאד טָאה ןעמ זַא ,טײרּפשעצ קידתובחר ךיז

 טָאה טייקכיוה רעקידתובחר רעד ןופ .רעגַאל םעניילק ַא ןגייל

 ןבָאה סָאד .דיירפ ןוא עצַארּפ ןופ רעדיל טימ ןעגנולקעגּפָארַא

 ףייפ םעד טימ גנַאזעג רעייז ןטכָאלפעגכרוד ןטסינָאלָאק יד

 טימ .ָאיװ-ָאיװ ןפרַאש רעייז טימ ןוא ןשטייב ערעייז ןופ

 יײז עכלעוו ,סהדרּפ יד ןבירטעגרעטנוא ןבָאה ייז ןכלעוו

 . . . יה ןרעטנוא ןופ ןעעזעגסיױרַא םיוק ןבָאה

 עכעלטע עטצעל יד ןריפוצּפָארַא ןבילבעג זיא ןהשנמ

 '7 ייב ןענַאטשעג זיא ןגָאװ רעד .דלעפ ןופ ייה רענעגעוו

 רַאפ ןריפנָא ףיוא ןגָאװ םעד ןעמונעג טָאה םחנמ 'ר .ןעמחנמ

 -נעקנַאלב ַא ןעגנָאהעגנָא לייוורעד השנמ טָאה .רעסַאװ ךיז

 ןופ עוּפיש רעד ףיא סױרַא ןוא לסקַא ןפיוא עסָאק עקיד

 רע .תומהב יד רַאפ זָארג-דליוו לסיבַא ןדיײנשוצּפָא ,לגרעב

 -- סטכער .קירוצ ןוא ןיהַא עסָאק יד טריפעג קיטכיזרָאפ טָאה

 -רעטנורַא ךיז -- סקניל ןוא ןזָארג יד רעביא ,ךייה רעד ןיא

 טימ ,ייה םענעסקַאװעגנָא-דליוװ ןופ ןעלצרָאװ יד וצ טהבנגעג

 טימ עיר ַא טגיילעגמוא רעסעמ ןופ גנוגעװַאב רעקנילפ ַא

 ןבָאה'ס ןעלצרָאװ ענעטינשעגרעביא סנעמעוו ןופ ,סנירג טעפ

 -עג רע טָאה ױזַא .ךלימ יו --- ןטפַאז עסייוו ןסָאגעג ךיז

 יד סָאװ ,ןופרעד קידנבָאה האנה ,עייר ךָאנ עייר ןטינש

 ךיז רעטצענעגכרוד ַא ןוא ןסערפ וצ סָאװ ןבָאה ןלעװ תומהב

 .ןעורּפָא טצעזעגוצ

 ,זָארג םענעטינשעגּפָא ןפיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה השנמ

 :למיה יד ןיא טקוקעגנייא ךיז ןגיוא עטנפעעצ טיירב טימ

 -עצ ןוא ןטציהעצ טימ לופ ןעװעג זיא טפול יד .ןטייקיולב

 יד ןופ טפירטעג טָאה ןוז יד ןכלעװ טימ ,דלָאג םענעזָאל

 -פיוא ךיז טָאה סָאװ ,ביוטש םענעדלָאג םעד טימ ןוא ןכיוה

 עסייה עקיזָאד יד .רעדלעפ-ןצייװ עקיטיײצ יד ןופ ןביוהעג

 -תבשב-הנש יד ,ןגיוא ענייז טדנעלברַאפ טָאה טייקיטכיל

 -עגנעמַאזצ טָאה ,טבעװשעגמורַא טָאה סָאװ ,הולש עקיד

 ןפיט ןיא ןהשנמ טגיוועגנייא ןוא םערב ַא טימ םערב ַא טריפ

 .רעזערג יד ןופ תוחיר עקידנרוכישרַאפ יד ןשיווצ ףָאלש

 -עג ןיוש ןוז יד זיא ,ןגיוא יד טנפעעג טָאה השנמ ןעוו

 רעד .טהפרשעג רעכעלקערש ךָאנ ןוא למיה טימ ןיא ןענַאטש

 ןופ ןסירעגּפָא םיא טָאה סע .ץיה ןופ טקַאזעג םיא טָאה ּפָאק

 ייה'ס ןריפּפָא ףרַאד רע זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע -- טרָא

 .דלעפ ןופ

 ַא ןיא זָארג ענעטינשעגּפָא סָאד טגיילעגנעמַאזוצ טָאה רע
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 'ר וצ קעװַא לענש לסקַא ןפיוא עסָאק רעד טימ ןוא עפוק

 .ןגָאװ ןכָאנ ןעמחנמ

 ןעועג זיא ףיוה סנמחנ 'ר םורַא טיױלּפ רעקיכעטש רעד

 ןיא . . . טפַאשטריװ רענעזָאלרַאּפ ַא ייב יװ ,טגיילעגמוא

 לשיד ןטימ ןענַאטשעג ןגָאװ רעטנַאּפשעגסיױא רעד זיא ,ףיוה

 ךעלסעפ ייווצ -- ןגָאװ ןפיוא .קַארַאב ןופ ריט רעד ןיא

 עקיטשרוד טרעטַאלפעג ןבָאה'ס ןדנַאר סנעמעוו ףיוא ,רעסַאװ

 לכעד ןטמורקעצ ןפיוא .סַאפ ןלופ ןופ ןעקנורטעג ןוא רעניה

 ,ןָאה רעצרַאװש ַא ןענַאטשעג זיא ,גייטש-רעניה ןקיצומש ןופ

 הנעט ןייז טעײרקעגניײרַא ןוא ,סעכ טימ רענעזָאלבעגנָא ןַא

 וניב ןוא ץיה ליפ ױזַא ךיז טסיג'עס יַאמלה ,ןירַא למיה ןיא

 ,סהפוצח יד -- רעניה יד ףיוא ןוטעג רעזייב ַא ךיז וניבל

 .סַאפ ןלופ ןופ ןעקנירט סָאװ

 עטקעטשעגסורַא ייווצ ןבָאה ריט-לַאטש רענעּפָא רעד ןופ

 טעקעמעג ,קירטש ַא וצ ענעדניבעגוצ ,ךעלּפעק עשירעבלעק

 ענעסָאגרַאפ טימ טקוקעג -- ןיירַא ףיוה ןיא טייקיטשרוד ןופ

 .ןגיוא עקידנטעב-תונמחר

 עלהקבר זיא ,קַארַאב ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה השנמ ןעוו

 רעגניפ ַא טימ טצַארקעג ךיז .ענעפָאלשרַאפ .ַא ןעמוקעגסיורַא

 : געװ םעד ןהשנמ ןפָאלרַאפ ןוא עקּפוק רעד רעטנוא

 ? ַאה ,ןגָאװ םעד יאדוא טליוו'צ ---

 / ןרָאּפשנײא טלָאװעג השנמ רעדימ רעד טָאה -- יאדוַא --

 .רעטרעוו

 עלהקבר טָאה -- רעסַאוװס ןעמע:ּפָארַא ךָאנ ףרַאד'כ --

 / ףעד רעטנוא רעגניפ ןטימ ןצַארק'ס טקידנעעג טשינ ךָאנ

 ַאזַא ,המימח ַאזַא'ס ,ןסיג וצ וװ טשינ בָאה'כ ןוא -- עקּפוק

 טכַאדעג ךייא רַאפ טשינ ,רימ זיא ןַאמ ןיימ ןוא . . . ץיה

 ףֵרַאד ָאד ןוא ,תופוע יד ןעמרָאקנָא'עמ ףרַאד ָאד ןוא ,ףַאלש

 ,רעגניצ עמיטש ייז ןסייוו סָאװ ,ךעלבלעק יד ןעיָאּפנָא ןעמ

 -גוא ץלַא טײג שינ'א ,ןקוקמוא ךיז ןעמ זומ םעלַא ףיוא

 טָאג ןייא . . . המימח ַאזַא ,ץיה ַאזַא זיא ָאד ןוא . . . רעט

 ,למיה ןופ רעייפ ךָאד טצירפש'ס . . . ןייז םחרמ ךאז לָאז

 + . . יוא ,יוא ,יוא

 "יד ןוטעג טעלג ַא ,לַאטש ןיא ןיירַא קידנדער זיא יז

 ןשהמהב ןופ רעמע ןַא ןעמונעגסיזרַא ,ךעלבלעק עקידנקעמ

 שער טימ .סַאפ ןיא ןעקנוטעגנייא האוצ רעד טימ ןוא טסימ

 קידנרעדליּפ ַא טימ ןוא ןעלגילפ עטײרּפשעגסיױא יד ןופ

 ןוא רעסעפ יד ןופ ןגױלּפעגּפָארַא רעניה יד ןענעז ,ןעקָאװק

 יד ןעקנורטעגנָא ,ןדער וצ קידנרעו דימ טשינ ,טָאה יז

 ִו .ךעלבלעק
 / יד ןרעלָאקּפָארַא ןפלָאהעג דלודעגמוא טימ טָאה השנמ

 .ןיײרַא דלעפ ןיא ןרָאפעג לענש ןוא ןגָאװ ןופ רעסעפ

 יא



 יי

 טנַאמאיד דוד

 וראוועג זענוכעגפא ןענצז סע יוזא יו

 ענעמוקעגמוא יד זופ וטפירקסונאמ יד
 (ןציטַָאנ עשיפַארנָאילביב)

 ײז ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנײק עטיוט ערעזדנוא ןלעװ רימ
 .ןעקנַאדעג ערעזדנוא ןיא ןבעל ייז ןֹוא זדנוא ןשיוװצ ךָאנ ןבעל

 -עגנָא ךיז גנויירפַאב רעד ךָאנ ךיילג רעבירעד ןבָאה רימ

 ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןעלמַאזפיונוצ ןטימ ןעמענרַאפ וצ ןביוה

 -יירש עשידיי ענעמוקעגמוא יד ןופ ןפַאש ןוא ןבעל םוצ תוכייש

 .ןטייקירעוװש עטסערג יד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאד .רעב

 -עטיל ַא רַאפ סָאװ ,ןסיוו טנעקעג טשינ ביױוהנָא ןיא טָאה ןעמ

 ךָאנ לייוו ,ןזָאלעגרעביא טָאה רעקיצנייא רעדעי השורי עשירַאר

 עשידיי עלַא ךָאד ןענעז ,ןשינעטלַאהַאב ןוא ןשינערָאװַאב עלַא

 ןענעז סע ביוא .ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טריבַארעצ ןעגנוניווו

 סע עכלעוו ייב ,ענעמוקעגמוא יד ןופ תוחּפשמ ןבילברַאפ

 ייז ןענעז ,ןטּפירקסונַאמ טעװעטַארעגּפָא לעוטנעוװע ךיז ןבָאה

 -רעד ןוא טעטש ענעדיישרַאפ יד רעביא דנו ענ ןעוועג רעבָא

 ערעייז ןכוזּפָא סָאד .ץניװָארּפ רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעפ

 ,גנַאל ןעמונעג טָאה זירַאּפ ןייק ךיז ןרעקמוא רעייז ןוא ןסערדַא

 טשינ ןענעז רעביירש יד ןופ קרעװ ענעבעגעגסיורַא יד וליפַא

 יד זיב טיײצ ַא טרעדָאפעג ךיז טָאה סע ןוא אצמנב ןעוועג

 -סיוא זיא עכלעוו ,טַאר-רוטלוק ןלַארטנעצ םייב קעטָאילביב

 ,דיי רענעבילבעג-ןבעל רעדעי יװ יונעג ןרָאװעג ןטלַאקַאב

 .גנונעדרָא ןיא ןרָאװעג טגנערבעג זיא

 -ילבעג-ןבעל יד ןעמוקעגנעמַאזוצ זייווכעלסיב ךיז ןענעז סע

 -עטלעהעב יד ןופ ןעמוקג קירוצ ןענעז ייז .רעביירש ענעב

 טימ ןעמַאזוצ .ןרעגַאל-טיוט יד ןופ ,טפַאשנעגנַאפעג ןופ ,ןשינ

 םוצ ןרָאװעג ןפורעג ןוא ןסקַאװעגסױרַא ךיוא זיא טעברַא רעד

 .רעטנעצ-עיצַאטנעמוקָאד רעד -- עיצוטיטסניא רעזדנוא ןבעל

 ןדי-בתכ יד ןכוזּפָא ,ןטנעמעלע ענעדיישרַאפ יד ןריזילַארטנעצ

 עקירעהעג יד ןעיצוצ ,גנונעדרָא ןיא ייז ןעגנערב ,ייז ןריסַאלק

 עמַאזגנַאל יד טָא -- רעביירש-טשינ ןוא רעביירש ,ןשטנעמ

 -מַאזוצפיונוצ טכעלגעמרעד טָאה טעברַא עטגנערטשעגנָא ןוא

 -ַארוצּפָא ןזיװַאב טציא זיב ןבָאה רימ סָאװ ,לסיב סָאד ןעל

 .ןעוועט

 סָאװ ,לָאר עסיורג יד ןקרעמַאב וצ קיטיינ ייברעד זיא'ס

 ,עטיוט ענייז טסעגרַאפ סָאװ ,קלָאפ ַא

 .הדירי וצ טּפשמרַאפ זיא

 (דעג לישז)

 ןטיהּפָא םייב ןשטנעמ-סקלָאפ עטושּפ טליּפשעג ןבָאה סע

 .ןלַאירעטַאמ ענעבילברַאפ יד ןעװעטַארּפָא רעדָא

 ןַאמרעקעב ןרהא

 ןיא טָאה ,לשרעה רעטעברַא רעשידיי רעזירַאּפ רעד

 ךיז ןדיי ףיוא רָארעט ןעמַאזיורג ןתעב ,1943 רָאי

 .זיראּפ ןופ טייו טשינ ,רַאוזָא לטעטש םעניא ןטלַאהַאבסיוא

 -לַאװמוא טקרעמַאב רע טָאה ,דלַאװ ןכרוד קידנעיײג ,לָאמניײא

 -עד ןגָארט .ןטּפירקסונַאמ עשידיי ,תומש עשידיי ךיז ןרעג

 רעקיניױו טשינ ןעוװועֶג זיא תויתוא עשידיי ךיז ייב טלָאמ

 טָאה לשרעה .םר לוקב שידיי ןדער יװ ,ךעלרעפעג-סנבעל

 ןעמונעגפיונוצ ,ערה-רצי םעד ןייז רבוג טנעקעג טשינ רעבָא

 ,עטלעגרַאפ יד ןבילקעג טָאה רע .טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאװ

 קידנגלָאפכָאנ ,ןטפעה ןוא רעכיב ןופ ךעלטעלב עטקייוועצ

 טָאה'ס ווו ,זיוה םעד וצ טריפרעד םיא ןבָאה עכלעוו ,ןרוּפש יד

 טעז ףןַאמרעקעב ןרהא רעלעטשטפירש רעד טניווועג רעירפ

 -קרעמפיוא יד ןגיוצעג טָאה לזייה ענעזָאלרַאפ סָאד זַא ,סיוא

 ַא טָאה סָאװ ,ץלַא קידנּפעלשעצ סָאװ ,םיבנג ןופ טײקמַאז

 רוּפש יד וצ טריפרעד קידנליװ טשינ ייז ןבָאה ,ייז רַאפ טרעוו

 .השורי רעשירַארעטיל סנַאמרעקעב ןופ לייט ןסיורג ַא ןופ

 -ַאב רעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא .ה .ד ,1944 רעבמעוװוָאנ ןיא

 ןייק ןרָאפעגּפָארַא םירבח עּפורג ַא זיא ,זירַאּפ ןופ גנויירפ

 :ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ .וויכרַא סנַאמרעקעב ןכוזוצּפָא רַאוזָא

 םיוק יז זיא'ס .גרעװדנַאג ןוא ווָאדלעז .מ ,ןייטשלוש השמ

 סָאװ ,ןטּפירקסונַאמ יד ןבָארגוצסױרַא ןעגנולעג תורצ טימ

 -ליה ַא ןיא טקַאּפרַאפ ,לזייה ןרעטנוא ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז

 טייקטכייפ ןופ ןסערפעגכרוד ,ןטסַאק םענרעצ

 .טנעה יד רעטנוא ןלַאפעצ ךיז זיא ץלַא .םערעוו ןוא

 רעטנעצ-עיצַאטנעמוקָאד ןיא ןעזעג ךָאנרעד טָאה סע רע

 ךיז טָאה ,ךעלטעלב עטבלעגרַאפ ,עטשימעגפיונוצ ןפיוה םעד
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 סָאד .קורדנייא ןכעלנייּפ םענופ ןעײרפַאב טנעקעג טשינ

 רעד ןעוועג זיא ויכרַא סנַאמרעקעב ןופ דליב עקירעיורט

 .רוטלוק רעשידיי ןופ ןברוח םענופ קורדסיוא

 ןוא רעטעברַאטימ יד ןבָאה 1946-1945 רעטניוו ןופ ךשמב

 ימ ךס ַא טגײלעגקעװַא רעטנעצ- .טנעמוקָאד ןופ ןטסיױװיטקַא

 -עב .עטעװעטַארעגּפָא סָאד גנונעדרָא ןיא ןעגנערבוצקירוצ

 -עגפיונוצ ןעוועג ןענעז ךוב-גָאט ןייז ןוא תונורכז סנַאמרעק

 -כיורָאפמוא רעטסדנימ רעד ייב .עסַאמ ןייא ןיא ןצלָאמש

 .ביוטש ַא ןיא ןרעװ טלדנַאװרַאפ טנעקעג ץלַא טָאה טייקיט

 לביטש-םעדיוב גנע ןַא ןיא ןרָאװעג ןוטעג זיא ץלַא סָאד

 טסערּפעגפיונוצ ןעוועג ןענעז סע ווו ,רעטעמ טַארדַאווק ריפ ןופ

 -רעביל ע ַאורד , עיצקַאדער יד ,רעטנעצ-עיצַאטנעמוקָאד רעד

 ןיא .קעטָאילביב רעד ןופ סעפַאש-טנַאװ יד ןוא "עט

 ןטערטעגוצ ןעמ זיא ,גָאט-סטעברַא ןַא ךָאנ ,טנװָא

 -עגייב זיא ןליוו רעטוג רעד .ןטּפירקסונַאמ יד ןריטרָאס םוצ

 יד ןבָאה טעברַא יד טריפעגכרוד .ןטייקירעוװש עלַא ןעמוק

 ,ץייוו םהרבא ,ןייטשלוש .מ ,קענעב .ק ,ןיוועלש .ב : רעביירש

 רעד ,טָאגפלעה .ברא-רעקורד רעד ,רעזעלג טסיױװיכרַא רעד

 -יל יד ןריסַאלק םייב ,טציא ךָאנ .רעלגירטש רעטלעטשעגנָא

 טימ ןטעברַא ,ןַאמרעקעב ןופ ץנעדנָאּפסערָאק עשירַארעט

 ןירעדיינש יד ןיא יקסנישזארדא .י טייקנבעגעגרעביא סיורג

 : .ןַאמדלַאװ

 ןטלַאהַאב ןַאמרעקעב טָאה רַאוזָא ןיא זיולב טשינ רעבָא

 ייד רעד רעטנוא ןפַאש ןייז ןופ טרָא עטייווצ סָאד .םיבתכ ענייז

 ןיא לטעטש ןיילק ַא ,עיאקע ןעװעג זיא עיצַאּפוקֶא רעשט

 ןענעז טניירפ ענעבעגעגרעביא ענייז .רדנע טנעמַאטרַאּפעד

 טי רענעי וצ .גרעװדנַאג עשטנח ןוא ןמלז ןעוװעג טרָאד

 -ידעבעל ַא סױרַא טעװ סע רעװ ,טסווועג טשינ רענייק טָאה

 האוצ ַא ןבעגעגרעביא ןרעדנַא םעד ךיז טָאה רענייא ןוא רעק

 ביוא זַא ,טניירפ ענייז ןטעבעג טָאה ןַאמרעקעב .הֹּכ לעב

 ךיז ייז ןלָאז ,ןביילברַאפ טשינ טעװ החּפשמ ןייז ןופ רענייק

 יורפ ןייז ,ַאמרעקעב .קרעװ ענייז ןטיהּפָא טימ ןעמענרַאפ

 ,ןעמוקעגמוא זיא ןמלז ךיוא .ןעמוקעגמוא ןענעז ןוז ןייז ןוא

 -סיוא יירטעג טָאה עכלעוו ,עשטנח ןבילברַאפ רעבָא זיא סע

 יד ןכוזפיוא ןכָאנ .ןענַאמרעקעב ןרהא ןופ השקב יד טריפעג

 -ָאד ןיא טגנערבעג 1946 ינוי ןיא יז טָאה ,רַאוזָא ןיא ןויכרַא

 -ירַארעטיל סנַאמרעקעב ןופ טשער יד רעטנעצ-עיצַאטנעמוק

 ןייז ןופ דנַאב ןט-11 ןוא ןט-10 םעד ןוא ץנעדנָאּפסערָאק רעש

 -רָאפ יד ,עיָאקע ןיא ןבירשעג ,ןיזמוא ןופ ןטייצ ןיא,, ךוב-גָאט

 ןוא סריג :רעגַאל יד ןופ ןבירשעג ,ךוב-גָאט ןופ גנוצעז

 ךיז טניפעג ,עיצַאטרָאּפעד ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב יסנַארד

 .ווירב עטַאווירּפ ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעשטנח ייב

 -סונַאמ ךיז ןעניפעג ,רימ ןסייוו ,טרָא טירד ַא ףיוא ךָאנ

 ןופ םעדייא םעד ייב זיא סָאד .ןַאמרעקעב ןרהא ןופ ןטּפירק

 ןענַאטשעג זיא רע ןכלעװ טימ ,ןַאלבעל סירָאמ ַאלָאז לימע

 טייצ ןשיווצניא זיא רעכלעוו ןוא טפַאשטניירפ רעטנעָאנ ןיא
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 /  ןענעז ןכַאז יד וװ טשינ טסייװ ןוז סנַאלבעל ןוא ןברָאטשעג
 .ןרָאװעג ןטלַאהַאב

 -מאז ןוא ןעגנוכוז עקיטציאזיב יד ןופ לכה-ךס רעד זיא טָא
 : השורי רעשירַארעטיל סנַאמרעקעב ןרהַא ןופ ןעגנול

 (קרעוו ןייז ןוא שטנעמ רעד) ןטייז 1773 -- 1 דנַאב ,"ןינעל,

 .ז 378 -- 2 דנַאב ,"ןינעל,

 .ז 650 ,2 דנַאב ,"ןינעל,

 המחלמ ןופ ןערב עמַאס ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא קרעוו סָאד

 יד ,טַאמרַאפ ןסיורג ןיא זיא דנַאב רעטשרע רעד .(1941 טניז)

 .טפעה-לוש ַא ןופ טַאמרָאפ ןיא ייווצ ערעדנַא יד

 .1 דנַאב ,"רוטַארעטיל עשידיי יד ןוא ןבעל עשידיי סָאד.,

 .ז 121 ,ריפניירַא

 ןיא טקידנעעג ,ןטייז 140 ,"גנַאגפיוא ןוא גנַאזעג,, ,2 דנַאב
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 ַא. טעברַא עטקידנערַאפ טשינ ,ערענעלק ַא טמוק רעטייוו

 .(תונורכז עניימ) .1 דנַאב ,"טייצ ןייז ןוא שטנעמ

 | .בָאְרּפ) "ןַאמזַאלג ךורב, עיּפַארגָאנָאמ ןייז ןופ די-בתכ רעד

 /  טָאה ןַאמרעקעב ןרהא סָאװ ,(ןפַאש ןייז ןיא ןעעדיא ןוא ןעמעל

 | .עקירעמא ןיא ןענישרעד טייצ המחלמ ןיא ,1938 ןיא ןבירשעג

 -כעלקריוו ןוא עדנעגעל ןיא זירַאּפ, ,ןטעברַא ערענעלק

 ."ךובגָאט ןשירַארעטיל ןיימ ןופ ןוא "טייק

 ןיימ) ?ןיזמוא ןופ ןטייצ ןיא,, ,1 דנַאב רעכיב-גָאט ענייז

 -ַאּפ ןיא ןבירשעג ,(המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךוב-גָאט

 .ןטייז 526 ,1940 זיר

 ןוא ילוי ןטפלעווצ םעד ןָא ךיז טביוה רעכלעוו ,10 דנַאב

 טבעלעג ןיוש טָאה רע ןעוו ,רעבמעצעד ט-21 םעד ךיז טקידנע

 .ןטייז 689 ,עיִאקע לטעטש ןיא

 1943 רַאונַאי ןט-1 ןופ ,לטעטש ןבלעז ןיא ןבירשעג ,11 דנַאב

 .ןטייז 200 .דַאורבעפ ןט-22 ןזיב

 -ַא זיא רע .ןביירש טנעקעג טשינ ןיוש רע טָאה רעטייוו

 ןיא רעטעּפש ,סריג רעגַאל ןיא קידנציז ןוא ןרָאװעג טריטסער

 -סױרַא ןוא ךוב-גָאט ןייז טצעזעגרָאפ ךָאנ רע טָאה ,יסנַארד

 םעד ץוהַא .ווירב ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעשטנח וצ טקישעג

 / "עב סָאװ ,ןעגנוטייצ ןופ ןעלקיטרַא רעטרעדנוה ךיז ןעניפעג

 / ןיא טּפעלקעגנײרַא יז ןוא ןטינשעגסיוא ןײלַא טָאה ןַאמרעק

 ןעמ ףרַאד סנַאמרעקעב השורי רעשירַארעטיל רעד וצ .ןטפעה

 / עניילק ץנַאג ַא .ץנעדנָאּפסערָאק עכייר ןייז ןענעכערוצ ךיוא

 / טָאה ןַאמרעקעב) עדלעז רעטומ רעד ןופ ווירב עטַאווירּפ לָאצ

 -לעז ןרהא ןעמָאנ ןרעטנוא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ ךיוא

 ןַאמרעקעב) ןַאמלעג השמ ןיזוק ןופ ,רעטסעוװש רעד ןופ (סעד

 עטסרעמ יד .(ןַאמלעג .י ןעמָאנ ןרעטנוא ןבירשעג ךיוא טָאה

 לייוו ,עשירַארעטיל רַאפ ןרעװ טכַארטַאב רעכיג ןענעק ווירב

 לַּכה-ךסב .עניילק ַא רעייז זיא ץנעדנָאּפסערָאק עטַאוװירּפ יד
 1000 רעכעה רימ ןעניפעג ןגעקַאד .ווירב קיצכַא ןוא עכעלטע



 יב
 יי

 יד ןשיװצ .ןגעלָאק ןוא סעיצקַאדער ,רעגעלרַאּפ ןוֿפ וויוב
 :ןענעז ,עיצקלָאק רעד ןיא ןפערט רימ ווירב סנעמעוו ,רעביירש

 ,ןַאמזַאלג ךורב ,סיבראב ירנַא ,ָאקמיב .פ ,ןָאסלרעגרעב דוד

 עשיז ,יקסווָאלַאשזד .וװ ,רעכַאמצימ דוד ,ךאלמ יטאל ,ךאלמ בייל

 ,רוּפצ .י .רד ,ןיקסילּפ דוד ,טנַאמַאיד .ז ,עקרָאיװעװ .וו ,שיגאב

 -דנעהנרָאק ,שיק ןיוורע ןָאגע ,ַאקסלַאװָאק הנח ,ַארוגָאניװ .ב

 זיא טנַאסערעטניא .ןייטשלוש .מ ,ןיוועלש .ב ,ןעזייר ןמלז ,רעל

 -יטיגעל ןוא ןטרַאק-סדילגטימ סנַאמרעקעב ןענָאמרעד וצ ךיוא

 רעד ןופ ,זיראּפ ןיא דנַאברַאפ-רעביירש ןשידיי ןופ :סעיצַאמ

 -ָארּפש,, לַאנרושז רעװעשרַאװ ןופ ,עניטנעגרַא ןיא ?עסערּפ,

 -גוא, רעמעלעכ ןופ ,"טַאלבנכָאװ רעשטירזעמ,, ןופ ,"ןעגנוצ

 -טימ ַא ךיוא רימ ןעניפעג ןטרַאק יד ןשיװצ ."עמיטש רעז

 -ַאג ןוא-רעדעל ןופ ןיירַאפ-רעקרעװטנַאה,, ןופ עטרַאק--דילג

 .עשרַאװ ןיא ?עשזנַארב-ירעטנַאל

 ןיקסילפ ,ףרָאדנעצ ,יקפווַָאלַאשזד

 רע טָאה .,קרעװ ענייז ןטלַאהַאב טָאה ןַאמרעקעב ןעוו

 ענייז ןופ קרעװ יד ךיוא ןצישַאב וצ קיטכיוו רַאפ ןטלַאהעג !

 רע טָאה ,סעװַאלבָא עקידרדסכ יד ןדיימסיוא קידנלעוו .םירבח

 -ַאשזד ןופ קרעװ יד ןעמענעמַאזוצ לָאז יז יורפ ןייז טקישעג

 .ףרָאדנעצ ןוא ןיקסילפ ,יקסווָאל

 ַא ןיא טריוװרעסנָאק עקַאט ךיז ןבָאה רעדיל סיקסווָאלַאשזד

 ר עצנַאג ַא ךיז ןעניפעג ָאד .דנַאטשוצ ןטוג קיניײװ-רעמ

 ןיא רעירפ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןיוש ןענעז עכלעוו ,רעדיל

 -טשינ לָאצ ערעסערג ַא ."רעסעמ ַא טימ טיורב ַא? ךוב ןייז

 ףיוא רעדיל קילדנעצ עכעלטע ייז ןשיוװצ ,עטכעלטנפערַאפ

 רעד רעטנוא ןבעל סָאד ּפָא ןעלגיּפש סָאװ ,סעמעט עלַאיצָאס

 .עיצַאּפוקָא

 -ייו טַאהעג רימ ןבָאה ןטּפירקסונַאמ ספרָאדנעצ טימ

 -עג טשינרָאג זיא שינעטלעהַאב סנַאמרעקעב ןיא .לזמ רעקינ

 ףרָאדנעצ .טרינגיזער טשינכָאנ ןבָאה רימ םגה ,ןרָאװעג ןענופ

 ,יורפ רעשידיי ַא ייב ןטּפירקסונַאמ ןטלַאהַאב טַאהעג ךָאנ טָאה

 -עגסיוא ןבָאה ןשטייד יד ןוא ןרָאװעג טריטרָאּפעד זיא סָאװ

 טפעה ןייא זיא ןפרָאדנעצ ןופ ןבילברַאפ .זיוה סָאד טמיור

 -עג רעטסערג רעד ךרוד טָאה ענייז יורפ יד עכלעוו ,רעדיל

 -עיצַאטנעמוקָאד ןיִא ךיז טניפעג ןוא ,טעװעטַארעגּפָא רַאפ

 ,רעדיל קיצפופ רעפעגמוא ןופ גנולמַאז ַא זיא סָאד .רעטנעצ

 יד סיוא ןקירד סָאװ ןוא עױויטיּפ ןופ רעגַאל ןיא ןבירשעג

 טימעג עכעלנעזרעּפ סָאד ךיוא יװ ,טרָאד ןעגנובעלרעביא

 רעדיל עקינייא ןטלַאהעגפיוא ךָאנ ךיז ןבָאה סע .רעטכיד םענופ

 עכלעוו ןוא רעגַאל ןיא ןפַאשעג טָאה רע עכלעוו ,ספרָאדנעצ .
 -ָאנרַאפ טציא ןרעוו ייז .ליומ וצ ליומ ןופ טרילוקריצ ןבָאה

 רעזְדנוא. זיא רעדיל עקיזָאדיד ןופ עטסרעלוּפָאּפ סָאד .טריט

 ןעמָאוצ סעדכָאנ זיא דיל סָאד ."ןכַארבעג טשינ זיא טומ

 ןיא ןוא ץיוושיוא ןייק ןעמוקעגטימ עטריטרָאּפעד יד טימ

 טסירָאכ ןכרוד ןעגנוזעג זיא דיל סָאד .ןרָאװעג ןעגנוזעג טרָאד

 יד ןופ קנעדנָא םוצ עיוויטיּפ ןיא גנורעייפ רעד ףיוא אקוואק

 ןוא דנַאלָאר ַאל ןָאב ןופ עטריטרָאּפעד עשידיי טנזיוט 5

 יב ךיז ןעניפעג דיל ןופ ןטָאנ עשיטנעטיוא יד .עיוויטיּפ

 ןַאמלעמעז .מ רעקיזומ רעד טָאה קיזומ יד ןבירשעג .זדנוא

 עדייב ןבָאה ייז .ןפרָאדנעצ ןופ טניירפ רערַאבדיישוצמוא ןַא

 .לרוג ןבלעז םעד טלייטעג

 דוד ןופ ןעגנופַאש יד טַאהעג ןבָאה קילג רעקינייװ ךָאנ

 -ַאב רעד ןיא ןרָאװעג ןענופעג טשינרָאג זיא סע .ןיקסילפ

 -קירוצ דיירפ עסיורג ַא ןעוועג רעבירעד זיא סע .שינעטלעה

 עדייב ענייז קעטָאילביב רעטעװעטַארעגּפָא רעד ןיא ןעניפעגוצ

 ןוא "עכולעמ עשרעדניק,, ןעגנולמַאז-רעדיל ענעבעגעגסיורַא

 ."דנַאלרעדנוװו

 גנַאג ןיא רעבָא ,ןעוועג טשינ גנונעּפָאה ןייק ןיוש זיא רעמ

 ןיא רעדיל ריפ ךָאנ ןרָאװעג טקעדטנַא ןענעז ןעגנוכוז יד ןופ

 ןטלַאהַאב טעטעיּפ סיורג טימ ןענעז עכלעוו ,טּפירקסונַאמ

 : ןענעז רעדיל יד .סלערימ ןועמש טסיטרַא ןכרוד ןרָאװעג

 ןיא ןבירשעג) ,"לגיּפש ןיא ןָאה רעד, ,"ליוולעב ןופ לוולעוו,

 ַא, ,ןלצה ַא גָאט רעמוז ַא ןיא, ,(1939 רעבמעווָאנ ,זירַאּפ

 עטרַאה סָאד ּפִא טלגיּפש סָאװ ,דיל ַא ,"טנָארפ ןופ ווירב

 .תוחּפשמ יד ןיא רעיורט םעד ןוא ןבעל-ןטַאדלָאס

 אקסלאווָאק הנח ןוא ארוגָאניװ ךורב

 ןופ הריסמ א ךרוד זיא ארוגָאנױו ךורב רעקיטירק רעד

 ,"לערוט, רעגאל םעניא ןרָאװעג טרינרעטניא רעטעראפ א

 -רעד םוצ ןרָאװעג טריפעגרעביא רעטעּפש זיא רע ןענאוונופ

 -עגמנא זיא ,אקסלאווָאק הנח ןירעלָאמ יד ,יורפ ןייז .ןסיש

 טשינרָאג ךעלבעטשכוב זיא'ס ןוא ץיוושיוא ןיא ןעמוק

 זיא סע לפיו ףיוא .ןטּפירקסונאמ ערעייז ןופ ןבילבראפ

 ןענישרעד טשינ לָאמניײק ןכאז ענייז ןענעז ,טנאקאב זדנוא

 רעקיצניא רעד ןבילבעג רעבירעד זיא'ס .םרָאפ-ךוב ןיא

 -ראפ רעביא ןפרָאװעצ ,ןעלקיטרא ענייז ןכוזּפָא -- געווסיוא

 -ערּפ עיינ, רעד ןיא ,רקיע רעד ןוא ןטפירשטייצ ענעדיש

 .1939 זיב 'יעס

 "עסערּפ עיײנ רעד ןופ טעלּפמָאק רעקיצנייא רעד

 ,זיראּפ ןיא קעטָאילביב רעלאנָאיצאנ רעד ןיא ךיז טניפעג

 ןעמונעג ךיז כיוא טָאה עבַאגפיוא עטכייל טשינ עקיזָאדיד

 -יא רע טָאה ןטעלּפמָאק עטלַא יד ןופ .ץַײװ .א רעביירש רעד

 עלעדנעמ רעביא ַארוגָאניװ .ב ןופ ןעייסע יד ןבירשעגרעב

 -דלָאג םהרבא ,דלעפנזָאר סירָאמ ,ץרַּפ .ל .י ,םיִרְּפִס רכומ

 ערעסערג ַא ,"ןָאדנָאל ןיא שידיי,, ,רעגנַאמ קעציא ,ןעדַאפ

 .ןטעברַא ערעדנָא ךָאנ ןוא ליטס ןשידיי ןגעוו טעברַא
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 עקרַאװעװ .וו

 -עטַארעג ןענעז עקרָאיװעװ .וז רעביירש םענופ םיבתכ יד

 קרעוװו ענענישרעד ענייז ץוחַא .ןוז ןייז ךרוד ןרָאװעג טעוװ

 ײר עצנַאג ַא ןוא ?ןשטנעמ עזָאלנדָאב., ,"ברעמ ןוא החרזמ,,

 ןיא ןזָאלעגרעביא רע טָאה ,רעביירש עשידיי ןגעוו ןעייסע

 עכלעוו ,ןעגנולייצרעד עקינייא ןוא עמַארד ַא טּפירקסונַאמ

 יעצינ ןיא ךיז קידנטלַאהַאבסיוא ,ןבירשעג טָאה רע

 רעלדַאנ עינומ

 -יירב יד ןעוועג טנַאקַאב ךעלכעזטּפױה ויא רעלדַאנ עינומ

 -רושז רעלופטנַאלַאט סלַא ךיירקנַארפ ןיא ןסַאמ עשידִיי עט

 ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא סלַא ,טסילָאנ

 רעד ןופ רָאטקַאדער ןוא רעפמעק רעכעלדימרעדמוא טלַא

 רעבָא זיא רעלדַאנ עינומ .עסערּפ רעשידיי רעלַאגעלמוא

 ןטעברַא ענייז .רעביירש-צעזָארּפ ַא ןוא טעָאּפ ַא ןעוועג ךיוא

 -ַארעטיל, ,"עסערּפ עיינ, רעד ןיא טכעלטנפערַאפ רע טָאה

 עשהדוגַא יד ןיא ,"ענובירט עשירַארעטיל, ,"רעטעלב עשיר

 ןיא ןסייועגרעביא ייז טימ טָאה רע רעדייא ,ןטפירשטייצ

 .ערעדנַא ןיא ןוא ?לַאנרושז רעזירַאּפ,

 -יטרַאּפ יד טכַאמעגכרוד ןיילַא טָאה סָאװ ,לדייא יורפ ןייז

 ַא ןעװעטַאר וצ ןעגנולעג ךָאד זיא ,"יקַאמ,, ןיא ןפמַאק-ןענַאז

 סָאװ ,ךוב ןייז ךיוא יו ,ןטּפירקסונַאמ עלעקעּפ קישטניילק

 -עגסיורא ,?עינָאפמיס ט"שעב,, עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא

 יד וצ .(ןטייז 1423 ,1922 עשרַאװ) ,רעדלָאג גַאלרַאפ ןיא ןבעג

 טכידעג .סָאד ךיוא רעהעג ןטּפירקסונַאמ עטעװעטַארעגּפָא

 -תחעג) רעפמעק ןשינַאּפש ַא ןופ האוצ יד ,?סילָאּפָארטעמ;

 -רעד רעדָא ,"סעיליל רעילאוואכירטס,, ,(רענאלפ .א : טעמ

 ַא ,21 טרַאּפַאנָאב.,- ,ןבעל ןשיניַארקוא-שידיי םענופ גנולייצ

 .ןבעל-סקירבַאפ םענופ גנולייצרעד

 ןענעז ןטּפירקסונַאמ ענייז ןופ לייט רעטסדנטיידַאב רעד

 ןיא בעל םענופ ןַאמָאר ןייז ןופ ךעלטיּפַאק 10 יד רעכיז

 ןַאמָאר ןופ לטיט רעד .המחלמ רעד תעּב ןבירשעג ,ךיירקּנַארפ
 : ןעמָאנ ןייז לטיּפַאק סעדעי טָאה ןגעקַאד ,טנַאקַאב טשינ זיא
 "ןַאיװע" .,"לַאנידרַאק,, ,"ךוב-גָאט,, ,"תבש" ,"וװעדנַאר יד,
 יד, ,"עיזנעמיד, ,"ןיילרעבמעשט,, ,"עקנוי ןוא עקשָאי;
 .ןטייז 126 ןעמַאזוצ ."טּפשמ ןכָאנ, ,"היול

 ןטנעמוקָאד עכעלנעזרעּפ ענייז ןבילברַאפ ךיוא ןענעז'ס
 -רַאװ ןיא ןיירַאפ-ןטַארעטיל ןשידיי ןופ : סעיצַאמיטיגעל ןוא
 -על ַא ,405 רעמונ םעד טגָארט יז .1934-35-36 רָאי ןופ עש
 -יא ןייז ,1920 עשרַאװ ,"טַאלבגָאט ןשידיי,, ןופ עיצַאמיטיג
 ןטימ רוטקעפערּפ רעזירַאּפ רעד ןופ עטרַאק-סטעטיטנעד
 ןופ לכיב שירעטילימ ןייז ,(דיי) ?ףיוושז, לפמעטש ןטיור
 ןיא רעלדַאנ לעומַאס : ןעמָאנ ןפיוא ןבעגעגסיורַא ,ןלױּפ
 סא א .וועשטָאלז
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 0 יין .רעקֹוצ לסָאי

 / רעדנַא ץנַאג ַא טַאהעג ןבָאה רעקוצ לסָאי ןופ קרעװ יד

 / כָאנ .רעבײרש ענעמוקעגמוא ערעדנַא יד ןופ יד יװ ,לרוג

 . ןװיכרַא יד ןריסַאלק וצ ימ יד ןבעגעג ךיז טָאה ןעמ יװ םעד

 יד טרירַאב טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ ,רעביירש ערעדנַא יד ןופ

 -עגרעביא םיוק ןבָאה עכלעוו ,ןטּפירקסונַאמ עטבלעגרַאפ

 הרוש עדעי וװ ןוא טייקכייפ ,ץיה ,טייצ:ןופ טסַאל יד ןגָארט

 -סונַאמ יד ןענעז ,רעריטרַאמ יד ןופ ןדייל יד סיוא טקירד

  ,ךעלטעלב עקיטַאלג ,עסייוו ,שירפ רעקוצ לסָאי ןופ ןטּפירק

 תומימת לסיבַא ,ערעלוגער ַא ,תורוש עכיילג ,ןטפעה עקיטכיצ

 . -לעז ַא ףיוא טריװרעסנָאק ךיז ןבָאה ייז .טפירשטנַאה עקיד

 -עגנָא ןטכענ ייז טלָאװ ןעמ יװ ,סיוא ןעעז ןוא ןפוא םענעט

 שינעטלעהַאב ַא ןעניפעג וצ ןעוועג זיא לזמ רעייז .ןבירש

  טָאה יז ןעװ ,רתסא ,יורפ סרעקוצ .ןזיוצנַארפ עלעבָאנ ייב

 ,טניירפ ןשיזיוצנַארפ ריא ייב ץוש ןענופעג ,1942 רעמוז ןיא

 ןעמונעגטימ יז טָאה ,רַאלבמא רעלטסניק  ןטנָאמרעד םעד

 . -סינטלעהרַאפ טרָאד קידנעייז .קרעוו עלַא סרעקוצ ךיז טימ

 -ַאמ יד ןרעכיזרַאפ ךיוא ןעמונעג ךיז יז טָאה ,רעכיז קיסעמ

 ןטּפירקסונַאמ עלַא יז טָאה  ןכָאװ ןופ ךשמ ןיא .ןטּפירקסונ

 לייט ןייא .רעטרע ייווצ ףיוא ןטלַאהַאב ייז ןוא טריּפָאקרעביא

 לייט ערעדנַא יד ,ראלבמא טניירפ םייב ןזָאלעגרעביא יז טָאה

 ןַא ייב ןרָאװעג ןטלַאהַאב ןענעז סעיּפָאק ןוא רעכיב ,ןדי בתכ

 0 . ..עשזעל סילא ןדניירפ ןשיזיוצנַארפ רעדנַא

 ָאד ןיא סע .ןכַאז עלַא ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא ןענעז סע

 -סױרַא ,זירַאּפ ןיא ןבעל ןשידיי םענופ ןעגנולייצרעד ךוב ןייז

 ַא/ עשרַאװ ןיא בולק-ןעּפ ןשידיי ןופ ףליה רעד טימ ןבעגעג

 ןוא ןעגנולייצרעד ערעדנַא ץוחַא ,(ןטייז 124) "ןבעל דמערפ

 -רַאפ ןיא טקורדעג ,ןעגנולייצרעד ךוב םענופ עקינייא ךיֹוא

 ."רוד רעגנוי,, ,"רעטעלב .טיל,, יד ןיא ,ןטפירשטייצ ענעדייש

 -יטשַאב טּפירקסונַאמ ןיא קרעװ ענעבילברַאפ ענַײז .דנא .א

 -יטקַאד 15 ןופ גנולייצרעד ַא ,"סַאג ליוולעב םורַא, : ןופ ןע

 9 ןופ עציקס ַא ,"ליוולעב ןפיוא ןדיי, .ןטייז עטריפַארגָאל

 ןופ רַאמשָאק רעד, .ןישַאמ-ביירש ַא ףיוא טּפַאלקעגּפָא ,ןטייז

 -טנַא סָאד,, ,טַאמרָאפ טפעה ןטייז 123 ,?טכַאנ-רעבמעטּפעס ַא

 ,טפעה רעדנַא ןַא ןטַײז 26 ,"סעצינפעש עזילע ןופ ןפיול

 2 רעטצעל רעד; ,ןעגנולייצרעד ערעדנַא ייווצ טלַאהטנַא סָאװ

 / "עס ןַאהָאי ןופ טערטרָאּפ רעד, ןוא (ןטייז 30) "דיי ספרָאד

 .(ןטייז 238) "רענגרוב ןַאיטסַאב

 ךיוא זיא רעקוצ זַא ,ןלייצרעד וצ ןייז רעכיז טעװ סעיינ ַא
 -עג זיא רע סָאװ ,םישדה יירד יד ןופ ךשמב .טעָאּפ ַא ןעוועג

 ןט-8 ןזיב רַאורבעפ ןט-8 ןופ) עיױויטיּפ ןיא טרַאּפשרַאפ ןסעז

 .טפַאשנעגנַאפעג ןייז ןטילעגכרוד ףיט רע טָאה ,(1942 יַאמ

 ןעלסָאי ןריריּפסניא ,גנוגלָאפרַאפ ,רעגנוה ,ןדייל עשיזיפ יד

 טגניז רעגַאל ןיא ןטַאנָאמ יירד יד ןיא .ןזרעֿפ ןביירש ֹוצ

 ,"קנעדעג'כ,, : רעדיל 8 ןיא ןליפעג ענייז ,ייוו ןייז סיוא רע



 עי",

 ,"טעבעג/ .. ,?סניימ  ץרַאה, ,"רינעוווס,, , . ,?גגוטרַאװרעד,,

 ."ריד וצ,, ןוא ,?טניוו רעד טנייוו ןעמיוק ןיא,

 ןעיפמאק ןייק ןרעװ טריפעגרעביא ןרַאפ טרַאה ןיוש

 ןוא יסנַארד ןייק טקישעג טרעװ רע ןענַאװנופ ,יַאמ רעט-8)

 -וי ןט-15 ןוא ןט-14 םעד ,עיצַאטרָאּפעד ףיוא -- טרָאד ןופ

 רעד, ןוא ?רָאה עיורג ַא, גנולייצרעד א ךָאנ רע טביירש (יל

 טָאה רעקוצ לסָאי ."רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ ווירב

 ןעוועג זיא רע .ןטייקיאעפ עשירעלטסניק ערעדנַא טַאהעג ךָאנ

 -ְךַאפ רעזירַאּפ ַא טקידנעעג ,רעטעברַא רעטריציפילַאװק ַא

 רע .לַאדעמ םענרעבליז ַא טימ רעטנָאמ-זנָארב סלַא לוש

 -גועג ייב טיורב ןייז ןענידרַאפ וצ טכוזעג קידנעטש טָאה

 -ליפ ענייז תודע ןגָאז סע סָאװ ףיוא ,טעברַא רעשיזיפ רעט

 רעשינַאכעמָארטקעלע רעד ןֹופ ןעגנוקיטעטשַאב עקילָאצ

 ןעוועג רָאנ טשינ זיא רע .ערעדנַא ןוא עשזרוב ןיא קירבַאפ

 -רעד וצ רעלטסניק ַא רָאנ טשינ ,ךַאפ ןייז ןיא רעלטסניק ַא

 רעדנוזַאב ַא ןזיװעגסיױרַא ךיוא טָאה רע ,ןטכיד וצ ןוא ןלייצ

 ןוא יורפ רעד ןופ ּפָאק רעד .טסנוק רעשיטסַאלּפ וצ טנַאלַאט

 -עז ,טסערַא ןרַאפ טרַאה ןטָאנקעג טָאה רע סָאװ ,דניק םענופ

 ןייז ןבילברַאפ זיא ןגעקַאד .ןרָאװעג טקידנערַאפ טשינ ןענ

 ןיא טקידנערַאפ טָאה רע ןכלעוו ,סּפיג ןיא ּפָאק רענעגייא

 -סיוא ןייטש ןופ יו זיא םינּפ קידעבעל סרעקוצ לסָאי .9

 טגנערב סָאװ ,קרעװ ַא זיא סּפיג ןופ ּפָאק ןייז .טקַאהעג

 -גייוועגרעסיוא ןַא טימ ןכירטש ענייז ןופ טייקנייפ יד סיורַא

 .קורדסיוא ןופ טפַארק רעכעל

 ןאנאק ענווַאלכ

 םענעי ןיא ןרָאפרַאפ ךיא ןיב ןגרָאמירפ ןקיטסברַאה ַא ןיא

 בָאה'כ .רָאכט םהרבא טניירפ-טנגוי ןיימ ןכוזוצפיוא זירַאּפ קע

 לָאמַא ןענעז רימ ןכלעוו טימ ,ןַאגַאק ענוװָאלכ זַא ,טסווועג

 ןיא םיא טימ ןענַאטשעג ןבָאה לָאז ,לוש ןיא ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג

 -רעטניא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא ןיוש גנודניברַאפ

 ןסיװעג ַא .ןעװעג עקַאט סע זיא יװזַא .עיוװיטַיּפ ןיא טדינ

 -רַאפ טַאהעג ץעגרע רע טָאה ןטּפירקסונַאמ ענייז ןופ לייט

 ופ טקישעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,יד טימ ןעמַאזוצ טקעטש

 ןכַאז יד ןעגנונעפָאה עלַא ןבעגעג רימ טָאה רָאכט .רעגַאל

 יד ןשיװצ טלייטרַאּפ טַאהעג ייז טָאה רע .ןעניפעגוצּפָא קירוצ

 -קירוצ זיא רע זיב ,העש עכעלטע טרַאװעג בָאה'כ .םִינּכש

 רע .טנַאה רעד ןיא לקעּפ ַא טימ ,רעקידנלַארטש ַא ןעמוקעג

 ןיא טָאה ענוװַאלכ : דוס ַא טקעלפטנַא ייברעד ךָאנ רימ טָאה

 טקישעגסױרַא ךָאנ עיצַאטרָאּפעד רעד רַאפ געט עטצעל יד

 יד ןיא זיב ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,רצוא ןַא ,רצוא רעדנַא ןַא

 -- ןדייש טלָאװעג טשינעיצַאטרָאּפעד רעד רַאפ געט עטצעל

 .עקנישַאמ-ביירש עשידיי ַא

 -ירש םענעמוקעגמוא ןופ עקנישַאמ-ביירש יד טָאה רָאכט

 .רעטנעצ-עיצַאטנעמוקָאד םעד טקנעשעג רעב

 .ןַאֿפש לקנַאי
 יד ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענעז סע יױזַא יװ עטכישעג יד

 -רַאפ רעד .ץרוק רעייז זיא ןַאּפש לקנַאי ןופ ןטּפירקסונַאמ

 .אפוג רעביירש םעד טמוק םיבתכ ענייז ןטלַאהַאב וצ טסניד

 -תושממ ץלַא ןרָאװעג זיא רַאפעג-סנבעל יד ןעוו ,1942 ןיא

 יו טכוזעג יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןַאּפש .י טָאה ,רעקיד

 גנוניווו ןייז ןופ ךיק רעד ןיא .ןטפיהש ענייז ןצישַאב וצ ױזַא

 ,עשינ ַא ןענופעג ייז ןבָאה לּפמַאט יד יעיו יר 104 ףיוא

 -קע ריא ןופ קעװצ םעד טסוװעג טשינ טָאה רענַײק סָאװ

 -עגניירַא ייז ןבָאה טייקליוה רעקיזָאדרעד ןיא טָא .ץנעטסיז

 -ונעגנָא טָאה רע יוװ םעדכָאנ ןוא ןטפירש ענייז עלַא טגייל

 ,טרָא סָאד טרעיומרַאפ טוג ,ןעלטימ-ץוש עקירעהעג יד ןעמ

 ןענעז יװַא .טנַאװ עצנַאג יד יװ ברַאפ-לייא טימ טרימשרַאפ

 .טרירַאבמוא גנואיידפַאב רעד ךָאנ זיב ןבילבעג ןכַאז יד

 -עג לכ-םדוק זיא קרעװ עכעלטנפערַאפ ןיוש ענייז ןופ

 -יטסעלַאּפ ןופ ןַאמָאר ןרעסערג ןייז ןופ די-בתכ רעד ןבילב

 -לעוו ,(טנַאירַאװ רעטייווצ) "טנורג ןרעווש ןפיוא. ןבעל רענ

 .1938 רָאי ןיא זירַאּפ ןיא ןענישרעד זיא רעכ

 -עצ ךיז ןעניפעג עכלעװ ,ןכַאז ערענעלק יד ןופ
 -עז ,ןטפירשטייצ ןוא ןלַאנרושז ענעדישרַאפ ןיא טיײרּפש

 טלייצרעד) "ןטקַאפ,, ,"דרע,, ןטּפירקסונַאמ יד ןבילבעג ןענ

 עשיבַארַא ןופ עציקס ַא ,"רעדימש. ,(רעגערטנליוק ַא ןופ

 ?קָאטש ןטצעל ןפיוא , ,"ץלַאז,, ,"קיירטש-רעדניק, ,ךעלסעג

 ןופ עטַאט רעד) "ןיאאברַא ַאסיט ובא, ןוא (דָאזיּפע-קיירטש)

 .(קיצרעפ ןֹוא ןיינ יד

 עטכעלטנפערַאפ ןוא עטנָאמרעדנבױא יד ץוח א רעבָא

 ןיא) "תישארב, עמַארד ַא : ןבילברַאפ ןענעז ןעגנולייצרעד

 רבעמ עיצַארגימע : עמעט -- .רעדליב ףלע ןוא ןטקַא יירד

 ןעגנולייצרעד לָאצ ערעסערג ַא ךיוא ןוא (ןטייז 40 -- םיל

 .קיטַאמעט רעזירַאּפ ףיוא זיא לייט עשּפיה ַא עכלעוו ןופ

 ."רעסָאלש רעד הידבוע, (4

 .ןעמָאנ ַא ןָא גנולייצרעד ַא (2

 .(ןטייז 6) סרעגייז ןוא ןדי, 6

 וצ טייג טלעװ יד, עריטַאס עשיטסירעלטיהיטנַא ןַא 4

 .(ןטייז 7) ?עיצַאזיליוויצ רעיינ א

 רעד ןעװ, לקיטרַא רעשיטסישַאפיטנַא רעדנַא ןַא

 .(ןטייז 5) "גנַאזעג רַאפ ךיז טקערש םזישַאפ

 ןיא ןבעל ןשיבַארַא ןופ גנולייצרעד ַא -- "?אפאטסומ, 6

 ,(ןטייז 6) עניטסעלַאּפ

 -ַאּפ ןגעוו גנולייצרעד ַא -- "ןטעטיזרעווינוא-עמרוט, (?

 .ןבעל-רוטלוק ןשידיי רעזיר

 רעזירַאּפ ןופ (עזָאלטטעברַא לקיצ םענופ) "ןסנָאנַאי (8

 .ןבעל

 -נַאג יד ףיוא טקעד רע ווו שזַאטרָאּפער רעזירַאּפ ַא 9

 .(ןטייז 12) ןַאמסידנָארַא ןט-12 םענופ טייקנייש עצ
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 יַאּפ, רעזירָאּפ ַא ןופ ( ? "עשטבויל,) גנוליײצרעדַא 0

 .(ןטייז 10) "קינלַאמ

 ןופ ןבעל ןגעוו ,ןעמָאנ ַא ןָא גנולייצרעד רעדנַא ןַא 1

 .(ןטייז 10) זירַאּפ ןיא רעניטסעלַאּפ ענעפָאלטנַא יד

 (ןטייז 6) "ליוולעב ןרעביא םערוטש/ 2

 .(ןטייז 9) עציקס -- "קירב םַאד רטָאנ רעד ףיוא; 3

 ןייק עשרַאװ ןופ עזייר ַא ןופ גנולייצרעד -- "בוחַא 4

 : .זירַאּפ
 -שידיי ַא ןגעוו גנולייצרעד ַא -- "עזייר עטצעל יד, (5

 .רענָאיצילימ ןשינַאּפש

 ,ןַאמָאר רעיינ ַא ךיז טניפעג םיבתכ לקעּפ ןבלעז םעניא

 םעניא ."רעלדָא ענעדנובעג,, ןסייה טלָאזעג טָאה רעכלעוו
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 ( ךיז טמענ רעלעטשטפירש רעד .ןלױּפ

 בעל םעד ,ןשטנעמ םעד ,ךַאז-טּפיױה יד סלַא ןלעטשוצרָאפ

 לעמ ענייז עלַא טימ,, שטנעמ-סקלָאפ ןטעשָאּפ םעד ,ןקיד

 טי? -"תונורסח ןוא
 עב ןופ ןוז -- עשטרעב : ןדלעה:טּפיוה יירד יד ךרוד

 .שולירוואג ןוא ,ןוז ןשיטַאבעלַאב םעד -- םהרבא ,הכאלמ
 עד ןיא ןפיטרַאּפ,, וצ ןַאּפש .י ךיז טימַאב ,דניקיןסַאג סָאד

 ןדיירפ .ןוא ןדיל ענייז ןעגנערבסיורַא ,שטנעמ ןופ המשנ

 ךרוד ,ןפמַאק עכעלטפַאשלעזעג יד קורדסיוא םוצ ןעגנערב

 עלגנַאר ,ןשינעטכַארט ענייז ךרוד ,שטנעמ ןופ ןעגנואוט יד

 .ןטקילפנָאק ,ןשינ
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